مجم
ل
ع
ض
م
ا
وهع و و ی ایپم آر ی وحدت روهی و ابطا ی
عم
هیأت ومی دیوان عدا لت اداری

رد حوزه

ه
ست
گ
ن
م
ف
ا
اداری ،ا خد ی و ر ی
()1361 -1397

پی
معاونت حقوقی ،شگیری و ژپوهش دیوان عدا لت اداری
آرذ ماه 1398

مجم
ل
ع
ض
م
ا
وهع و و ی ایپم آر ی وحدت روهی و ابطا ی
عم
هیأت ومی دیوان عدا لت اداری

رد حوزه

ه
گ
ن
اداری ،استخدا می و فر ی
()1361 -1397

پی
معاونت حقوقی ،شگیری و ژپوهش

دیوان عدا لت ادای
آرذ ماه 1398

فهرست مطالب
مقدمه 1 ......................................................................................................................................
بخش اول :پیام آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه اداری ،استخدامی و فرهنگی 3 .............
خواهان در شعب دیوان عدالت اداری 5 .....................................................................................................
خوانده در شعب دیوان عدالت اداری 7 ......................................................................................................
شکایت از تصمیمات و اقدامات اداری 10 ..................................................................................................
شکایت از آراء و تصمیمات قطعی هیأتها و کمیسیونهای اداری 10 ....................................................................
تصمیمات و اقدامات خارج از صالحیت 14 .................................................................................................
دعوای خسارت ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری 14 ....................................................................................
اعاده دادرسی 14 ............................................................................................................................
تجدید نظرخواهی در دیوان عدالت اداری 15 ...............................................................................................
وکالت در دیوان عدالت اداری 16 ...........................................................................................................
سایر موضوعات 16 ..........................................................................................................................
شرایط و نحوه ورود به خدمت در قانون استخدام کشوری 19 .............................................................................
شرایط و نحوه ورود به خدمات در قانون مدیریت خدمات کشوری 19 ....................................................................
شرایط و نحوه ورود به خدمت در آموزش و پرورش 20 ....................................................................................
شرایط و نحوه ورود به خدمت در دانشگاهها 20 ............................................................................................
شرایط و نحوه ورود به خدمت در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق 20 ................................................................
شرایط و نحوه ورود به خدمت در شهرداریها 21 ..........................................................................................
شرایط و نحوه ورود به خدمت در قوه قضاییه 21 ..........................................................................................
شرایط و نحوه ورود به خدمت در دیگر قوانین و مقررات خاص 22 .......................................................................
گزینش 22 ...................................................................................................................................
خدمت آزمایشی23 ..........................................................................................................................
احتساب مدت خدمت 24 ....................................................................................................................
احتساب مدت خدمت کارکنان قضایی 27 ..................................................................................................
ارتقای شغلی 27 .............................................................................................................................
ارزش دورههای آموزشی و تحصیلی کارکنان29 ...........................................................................................

اعطای گروه تشویقی 30 ....................................................................................................................
تبدیل وضعیت 31 ...........................................................................................................................
ترفیع 34 .....................................................................................................................................
نظام ارزشیابی کارکنان 34 ..................................................................................................................
همترازی 34 .................................................................................................................................
حقوق و مزایا 36 ............................................................................................................................
تفاوت تطبیق 36 ............................................................................................................................
پاداش خدمت در دهستانهای محروم 37 ..................................................................................................
فوقالعاده جذب نیرو در مشاغل تخصصی و مدیریت 41 ..................................................................................
فوقالعاده حق محرومیت از مطب 42 .......................................................................................................
فوقالعاده شغل42 ...........................................................................................................................
فوقالعاده کارانه 43 ..........................................................................................................................
فوقالعاده کار با اشعه 44 ....................................................................................................................
فوقالعاده مأموریت 45 ......................................................................................................................
فوقالعاده مأموریت خارج از کشور45 .......................................................................................................
فوقالعاده محرومیت از تسهیالت زندگی 47 ...............................................................................................
فوقالعاده محل خدمت 47 ..................................................................................................................
فوقالعاده مخصوص پیمانی 47 .............................................................................................................
فوقالعاده ویژه معلمان 47 ...................................................................................................................
فوقالعادههای ویژه 48 ......................................................................................................................
عیدی کارکنان دولت 49 ....................................................................................................................
کمک هزینه ازدواج ،عائلهمندی ،اوالد و مهدکودک49 ....................................................................................
کمک هزینه کاال و مایحتاج ضروری 50 ...................................................................................................
کمک هزینه مسکن و سفر 50 ..............................................................................................................
مزایای مدیریتی و فوقالعاده شغل مدیران 51 ..............................................................................................
سایر فوقالعادهها و مزایا 51 .................................................................................................................
فروش و استفاده از خانههای سازمانی 52 ..................................................................................................
انتقال و مأموریت کارکنان دستگاههای اجرایی 53 .........................................................................................
تعیین ساعات کار 54 ........................................................................................................................

تعیین محل خدمت 54 ......................................................................................................................
جواز اشتغال در ساعات غیر اداری55 .......................................................................................................
مرخصی استحقاقی 57 ......................................................................................................................
مرخصی بدون حقوق 58 ....................................................................................................................
مرخصی زایمان 58 ..........................................................................................................................
مرخصی مناطق محروم و دورافتاده 58 .....................................................................................................
مرخصی حفاظت در برابر اشعه 58 ..........................................................................................................
حقوق اداری و استخدامی ایثارگران و خانوادههای شهدا 59 ...............................................................................
حقوق اداری و استخدامی نیروهای مسلح 61 ..............................................................................................
مقررات استخدامی متعهدین خدمت به آموزش و پرورش 63 ..............................................................................
مقررات استخدامی معلمان حقالتدریس و آموزشیاران64 ..................................................................................
مقررات خاص استخدامی کارکنان جهاد کشاورزی 66 .....................................................................................
حقالزحمه انترنی و دستیاران پزشکی 67 ...................................................................................................
قانون مربوط به خدمت پزشکان وپیراپزشکان 67 ..........................................................................................
سایر دعاوی وزارت بهداشت 68 ............................................................................................................
رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت 68 ..............................................................................................
تخلفات موضوع رسیدگی هیأتها و مقامات موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری 70 ...............................................
مجازاتهای موضوع صالحیت هیأتها و مقامات موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری 71 .........................................
مشمولین قانون رسیدگی به تخلفات اداری 72 .............................................................................................
نحوه رسیدگی 72 ...........................................................................................................................
بازخرید خدمت 75 ...........................................................................................................................
حقوق بازنشستگی و وظیفه قضات و اعضای هیأت علمی 82 .............................................................................
صندوق بازنشستگی 83 .....................................................................................................................
معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی 84 ...................................................................................................
مقررات بازنشستگی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی 84 ...........................................................................
مقررات بازنشستگی در شهرداریها 84 .....................................................................................................
سایر دعاوی بازنشستگی 85 ................................................................................................................
سایر موارد انتزاع 87 .........................................................................................................................
سایر امور اداری و استخدامی 88 ............................................................................................................

پژوهشی و فرهنگی 88 .....................................................................................................................
بخش دوم :پیام آرای ابطالی هیأت عمومی در حوزه اداری ،استخدامی و فرهنگی 91 ..........................................
شکایت از آراء و تصمیمات قطعی هیأتها و کمیسیون های اداری 93 ...................................................................
اجرای احکام دیوان عدالت اداری 93 .......................................................................................................
شرایط و نحوه ورود به خدمت در دستگاههای اجرایی94 ..................................................................................
شرایط و نحوه ورود به خدمت در آموزش و پرورش 98 ....................................................................................
شرایط و نحوه ورود به خدمت در دانشگاهها 99 ............................................................................................
گزینش 99 ...................................................................................................................................
احتساب مدت خدمت 101...................................................................................................................
ارتقای شغلی 101............................................................................................................................
ارزش دورههای آموزشی و تحصیلی کارکنان103..........................................................................................
اعطای گروه تشویقی 104...................................................................................................................
تبدیل وضعیت 105..........................................................................................................................
ترفیع 106....................................................................................................................................
همترازی 106................................................................................................................................
اصول کلی ناظر بر پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و افزایش ساالنه آن 108..........................................................
تفاوت تطبیق 110...........................................................................................................................
پاداش خدمت داوطلبانه در دهستانهای محروم 111......................................................................................
حقوق و فوقالعاده شغل موضوع ماده  8قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 111...............................................
فوقالعاده اضافه کار ،حقالتحقیق و حق التدریس 112.....................................................................................
فوقالعاده ایثارگری و دارندگان نشانهای دولتی 113......................................................................................
فوقالعاده بدی آب و هوا و جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و جنگی 114.............................................
فوقالعاده جذب نیرو در مشاغل تخصصی و مدیریت 114.................................................................................
فوقالعاده حق محرومیت از مطب 115......................................................................................................
فوقالعاده سختی کار 116...................................................................................................................
فوقالعاده شغل117..........................................................................................................................
فوقالعاده کارانه 118.........................................................................................................................
فوقالعاده کار با اشعه 118...................................................................................................................
فوقالعاده مأموریت 119.....................................................................................................................

فوقالعاده مأموریت خارج از کشور120......................................................................................................
فوقالعادههای ویژه 120.....................................................................................................................
عیدی کارکنان دولت 120...................................................................................................................
کمک هزینه ازدواج ،عائلهمندی ،اوالد و مهدکودک121...................................................................................
کمک هزینه کاال و مایحتاج ضروری 121..................................................................................................
کمک هزینه مسکن و سفر 122.............................................................................................................
سایر فوقالعادهها و مزایا 122................................................................................................................
استفاده و فروش خانههای سازمانی 124....................................................................................................
انتقال و مأموریت کارکنان دستگاههای اجرایی 125........................................................................................
تسهیالت رفاهی 126........................................................................................................................
تعیین محل خدمت و ساعات کار 126......................................................................................................
جواز اشتغال در ساعات غیر اداری و اصل ممنوعیت جمع مشاغل 127....................................................................
حقوق وظیفه و مستمریها 127.............................................................................................................
مرخصی استحقاقی 129.....................................................................................................................
مرخصی زایمان و شیردهی 131.............................................................................................................
مرخصی مناطق محروم و دورافتاده 132....................................................................................................
حقوق اداری و استخدامی ایثارگران و خانوادههای شهدا 134..............................................................................
ارتش جمهوری اسالمی ایران138..........................................................................................................
مشمولین قانون خدمت نظام وظیفه عمومی 138...........................................................................................
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران (ناجا) 142.........................................................................................
نیروی مقاومت بسیج 144...................................................................................................................
مقررات استخدامی بانکها 145.............................................................................................................
مقررات استخدامی متعهدین خدمت به آموزش و پرورش 145.............................................................................
مقررات خاص استخدامی معلمان حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی 146....................................................
صالحیت و نحوه رسیدگی در هیأتها و کمیتههای پاکسازی و بازسازی 148............................................................
مجازاتهای موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری 148................................................................................
مشمولین قانون رسیدگی به تخلفات اداری 148............................................................................................
نحوه رسیدگی توسط هیأتها و مقامات موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری 148..................................................
سایر موارد 149..............................................................................................................................

افزایش حقوق بازنشستگی 150.............................................................................................................
احتساب سوابق خدمت در بازنشستگی 150.................................................................................................
اشتغال مجدد بعد از بازنشستگی 151.......................................................................................................
بازنشستگی به اختیار اداره 152..............................................................................................................
بازنشستگی پیش از موعد 152..............................................................................................................
بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور 153...............................................................................................
بازنشستگی موضوع قانون حفاظت در برابر اشعه 153......................................................................................
پاداش پایان خدمت بازنشستگان 154.......................................................................................................
شرایط بازنشستگی155......................................................................................................................
معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی 156..................................................................................................
سایر دعاوی مربوط به بازنشستگی156.....................................................................................................
سایر موارد انتزاع از خدمت 157.............................................................................................................
وظایف و اختیارات سازمان امور اداری و استخدامی کشور 158............................................................................
وظایف و اختیارات شورای عالی اداری 158.................................................................................................
وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 159..........................................................................
وظایف و اختیارات شوراهای برنامهریزی و توسعه استان160..............................................................................
سایر امور اداری و استخدامی 161...........................................................................................................
برقراری و معافیت از پرداخت هزینههای آموزشی 164.....................................................................................
پروانه تأسیس آموزشگاهها 165.............................................................................................................
تخصیص اعتبارات پژوهشی166............................................................................................................
تعیین ضوابط تحصیلی دانشآموزان 166...................................................................................................
مراکز استعداد درخشان 166.................................................................................................................
ورزش و تربیت بدنی 166...................................................................................................................
اداره مؤسسات پزشکی 168.................................................................................................................
پیامآوران بهداشت 168......................................................................................................................
تسهیالت آموزشی ایثارگران 168...........................................................................................................
تعیین تعرفههای پزشکی 168...............................................................................................................
تعیین ساعات کار پزشکان و پیراپزشکان 169..............................................................................................
خدمت پزشکان در مناطق محروم 169.....................................................................................................

داروخانهها 169..............................................................................................................................
دامپزشکی170...............................................................................................................................
دستیاری تخصصی پزشکی 170............................................................................................................
دندانپزشکی و بهداری تجربی دندان 171...................................................................................................
شهریه دانشگاه 171.........................................................................................................................
مقررات آموزشی و پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی 172...............................................................................
مقررات گذاری دارویی173..................................................................................................................
نظارت بر مراکز درمانی174.................................................................................................................
نظام پرستاری175...........................................................................................................................
نظام پزشکی 175............................................................................................................................
هیأتهای موضوع تبصره  1ماده  28قانون سازمان نظام پزشکی 175....................................................................
سایر دعاوی 176.............................................................................................................................
حج ،اوقاف و امور خیریه178................................................................................................................
صدا و سیما 180.............................................................................................................................
کتابخانههای عمومی 180...................................................................................................................
مطبوعات و نشریات الکترونیک 180........................................................................................................
میراث فرهنگی 181.........................................................................................................................
آزمون ورودی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی182........................................................................................
ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی 182.....................................................................................................
اعطای مدرک تحصیلی به حافظان قرآن مجید 183.......................................................................................
انتقال و ایجاد تسهیالت برای فرزندان اعضای هیأت علمی 183..........................................................................
تسهیالت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر184.........................................................................................
شهریه دانشگاهها 184.......................................................................................................................
صالحیت هیأتهای امنای دانشگاهها 185.................................................................................................
مقررات آموزشی اعضای هیأت علمی 186..................................................................................................
مقررات پژوهشی دانشگاهها 186............................................................................................................
مقررات مربوط به امور رفاهی و اعزام به خارج دانشجویان187............................................................................
مقررات مربوط به تأسیس مراکز آموزش عالی 187........................................................................................
مقررات مربوط به دانشگاههای پیام نور 188................................................................................................

مقررات مربوط به دانشگاه علمی ـ کاربردی 189...........................................................................................
انتخابات190.................................................................................................................................
قوه قضاییه (اختیارات و وظایف قوه قضاییه)191...........................................................................................
صالحیتهای دادگاههای عمومی و انقالب 192...........................................................................................
کارشناسان رسمی دادگستری 192..........................................................................................................
مبارزه با مواد مخدر 193.....................................................................................................................
مقررات دادرسی در دادگاهها195............................................................................................................
مقررات مربوط به اجرای آرا و احکام دادگاهها 195.........................................................................................
وکالی دادگستری 196......................................................................................................................
هزینه دادرسی 197..........................................................................................................................
سایر موارد 198..............................................................................................................................

هب انم خداوند بخشنده مهربان
مقدمه
نظام مقدس جمهوری اسالم ایران که در پی پیروزی شکوهمندانه انقالب اسالمی در  22بهمن ماه  1357به رهبری حضرت امام
خمینی (ره) و با ایثار و فداکاری ملت عظیمالشأن ایران شکل گرفت ،دستاوردهای فراوانی به ارمغان آورد .مهمترین ثمرۀ این حرکت
بزرگ ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است که چراغ هدایت و مشعل فروزانی است فراروی مردم و مسئوالن نظام.
هر یک از اصول قانون اساسی ما که از مترقیترین قوانین اساسی جهان است ،جایگاه ویژهای در تحقق آرمانهای ملت انقالبی ایران
دارد .یکی از این اصول ،اصل  173قانون اساسی است که برای رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین دولتی
یا واحدها یا آییننامهها ،دستورالعملها و مصوبات بخشهای دولتی ،سازمانها و یا نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها و نظارت بر
رفتار مجریان در دستگاههای اجرایی و احقاق حقوق عامه و پیشگیری از کجرویها ،نهادی بهنام «دیوان عدالت اداری» را زیر نظر رئیس
قوه قضائیه پیشبینی نموده است.
دیوان عدالت اداری با استفاده از ظرفیتهای قانونی خود در شعب ،هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی و با تکیه بر توان قضات باتجربه
و توانمند خود این وظیفۀ مهم را به انجام میرساند .آرای این هیأت که با حضور اکثریت قضات تصویب میگردد ،میتواند منشأ اثرات مهم
و ثمرات با ارزش باشد؛ لذا جمعآوری ،تدوین و تنقیح این آرا ،گنجینهای کمنظیر فراروی قضات ،حقوقدانان ،وکال ،اساتید و دانشجویان علم
حقوق قرار داده است .این مجموعه که حاوی پیام آرای وحدت رویه و ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اداری،
استخدامی و فرهنگی از سال  1361تا پایان  1397میباشد ،حاصل زحمات قضات سخت کوش دیوان ،معاونت محترم هیأت عمومی و
هیأتهای تخصصی و همکاران گرامی در معاونت حقوقی ،پیشگیری و پژوهش بهویژه جناب آقای صادق نجار فیروزجایی ،مدیر کل
محترم آموزش ،سرکارخانم زهرا بیدار و سرکارخانم فاطمه میراحمدی است که تقدیم محضر خوانندگان عزیز میگردد .امید است از
راهنماییها و ارائه نظرات ارزشمندشان این معاونت را بهرهمند سازند.
در پایان جا دارد از حمایتهای حضرت حجهاالسالم والمسلمین جناب آقای محمدکاظم بهرامی ریاست محترم دیوان عدالت اداری که
مشوق این اقدامات میباشند ،تشکر و قدردانی نمایم.
محمد موحد
پی
معاون قضائی رد امور حقوقی ،شگیری و ژپوهش دیوان عدا لت اداری
آرذ ماه 1398

1

2

بخش اول:
پیام آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در حوزه

اداری ،استخدامی و فرهنگی
( 1397ـ )1361
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آرای وحدت رویه در زمینه صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
در حوزه اداری ،استخدامی و فرهنگی
(1397ـ )1361
عنوان

مشخصات رأی
آرای وحدت رویه به شمارههای  38 ،37و  39مورخ 1368/07/10
و  79مورخ 1374/05/14

موضوع
رسیدگی به شکایات واحدهای دولتی

پیام آراء :مطابق اصل  173قانون اساسی ،دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات ،تظلمات و
اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی بوده و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه
مردم ،واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی اطالق
می شود؛ لذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان
عدالت اداری نمیباشد.
آرای وحدت رویه به شمارههای  87مورخ 165 ،1368/09/23
رسیدگی به شکایات بنیاد مستضعفان و شرکتهای مورخ  146 ،1374/09/11مورخ  120 ،1373/11/29مورخ
وابسته
 1374/07/15و  845مورخ 1387/03/20
خواهان در
شعب دیوان
عدالت اداری

پیام آرای شماره  87و  :165با عنایت به اینکه بنیاد مستضعفان مشمول عنوان نهاد انقالبی بوده و
این نهادها در ردیف واحدهای دولتی قلمداد میشوند لذا رسیدگی به شکایت آن بنیاد به طرفیت
واحدهای دولتی در صالحیت دیوان عدالت اداری نیست.
پیام رأی شماره  :146شرکت هایی نظیر شرکت ایران مارکو و بنیاد موتور که تمام یا بیش از %50
سهام و سرمایه آنها متعلق به بنیاد مستضعفان است ،شرکت دولتی محسوب شده و رسیدگی به
شکایات آنان به طرفیت واحدهای دولتی در صالحیت دیوان عدالت داری نمیباشد.
پیام رأی شماره  :120شرکت پخش نو شرکتی متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان شرکت دولتی
تلقی گردیده و به همین اعتبار شکایت مطروحه از ناحیه آن شرکت قابل طرح و رسیدگی در دیوان
عدالت اداری نمیباشد.
پیام رأی شماره  :845شرکت سهامی خاص گروه پزشکی برزویه از جمله شرکتهای وابسته به بنیاد
مستضعفان بوده لذا در عداد شرکتهای دولتی قرار گرفته و رسیدگی به شکایات این شرکت در
صالحیت دیوان عدالت اداری نمیباشد.
رسیدگی به شکایات شرکتهای وابسته به سازمان آرای وحدت رویه به شمارههای  228مورخ  1369/11/09و 168
مورخ 1387/03/20
تأمین اجتماعی
پیام رأی شماره  :228شرکت خانه سازی ایران متعلق به سازمان تأمین اجتماعی بوده و شرکت دولتی
محسوب میشود ،لذا شکایت آن شرکت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست.
پیام رأی شماره  :168نظر به اینکه اکثریت سهام و سرمایه کارخانجات لوازم خانگی پارس متعلق به
سازمان تأمین اجتماعی بوده و شرکت دولتی محسوب میشود ،لذا شکایت آن شرکت قابل طرح در
دیوان عدالت اداری نیست.
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آرای وحدت رویه در زمینه صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
در حوزه اداری ،استخدامی و فرهنگی
(1397ـ )1361
عنوان

مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  155مورخ 1371/07/25

موضوع
رسیدگی به شکایات سازمان اوقاف

پیام رأی شماره  :155سازمان اوقاف میتواند به نیابت و نمایندگی قانونی موقوف علیهم ،در صورت
تضییع حقوق آنها ،حسب مورد به مراجع قضایی و از جمله دیوان عدالت اداری شکایت کند.
آرای وحدت رویه به شمارههای  145مورخ 176 ،1374/08/27
مورخ  12 ،1374/10/02مورخ  295 ،294 ،1380/01/26و 296
مورخ  254 ،1380/09/11مورخ  67 ،1382/07/06مورخ
 1385/02/17و  214مورخ 1387/04/09

رسیدگی به شکایات شرکتهای دولتی

خواهان در
شعب دیوان
عدالت اداری

پیام رأی شماره  :145با توجه به اینکه سهام شرکت آلومینیوم پارس متعلق به واحدهای دولتی است
و شرکت دولتی تلقی میگردد ،لذا رسیدگی به شکایات این شرکت در صالحیت دیوان عدالت اداری
نیست.
پیام رأی شماره  :176نظر به اینکه کلیه سهام شرکت پخش جمشید به بانک ملی ایران به عنوان
واحد دولتی تعلق داشته از جمله شرکتهای دولتی محسوب میگردد ،لذا رسیدگی به شکایات این
شرکت در صالحیت دیوان عدالت اداری نیست.
پیام رأی شماره  :12با عنایت به میزان مالکیت واحدهای دولتی در سهام و سرمایه کارخانه سیمان
فارس ،این واحد از نوع شرکتهای متعلق به دولت بوده و از مصادیق اشخاص حقوقی حقوق
خصوصی محسوب نمیشود ،بنابراین رسیدگی به شکایات این شرکت در صالحیت دیوان عدالت
اداری نیست.
پیام رأی شماره  295 ،294و  :296شرکتهای آب و فاضالب کاشان و تهران از نوع شرکتهای
دولتی بوده ،لذا رسیدگی به شکایات این شرکتها در صالحیت دیوان عدالت اداری نیست.
پیام رأی شماره  :254شرکت صنعتی آبگینه از جمله شرکتهای دولتی محسوب میشود ،لذا رسیدگی
به شکایات این شرکتها در صالحیت دیوان عدالت اداری نیست.
پیام رأی شماره  :67شرکت هواپیمایی کیش از جمله شرکتهای دولتی محسوب میشود ،لذا
رسیدگی به شکایات این شرکت در صالحیت دیوان عدالت اداری نیست.
پیام رأی شماره  : 214با توجه به اینکه متجاوز از  %51سهام شرکت فروشگاههای زنجیرهای رفاه
متعلق به بخش دولتی است لذا به عنوان شرکت دولتی تلقی شده و رسیدگی به شکایات آنها در
صالحیت دیوان عدالت اداری نیست.
رسیدگی به شکایات جمعیت هالل احمر

رأی وحدت رویه شماره 2و 3مورخ 1376/02/02

پیام رأی شماره 2و :3شکایات جمعیت هالل احمر علیه واحدهای دولتی قابل طرح و رسیدگی در
دیوان عدالت اداری نیست.
(بعدها به موجب ماده  26اساسنامه جمعیت هالل احمر مصوب  1367/02/08مجلس شورای اسالمی ،جمعیت
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آرای وحدت رویه در زمینه صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
در حوزه اداری ،استخدامی و فرهنگی
(1397ـ )1361
عنوان

خواهان در
شعب دیوان
عدالت اداری

مشخصات رأی

موضوع

بطور ضمنی از مصادیق واحدهای دولتی مذکور در بند ( )1ماده  11قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360
قلمداد شد و مقرر گردید :شکایت از تصمیمات و اقدامات جمعیت مشمول قانون و مقررات دیوان عدالت اداری
است .لکن با توجه به قید جمعیت هالل احمر در بند ( )3قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
مصوب  1373/04/19این ا بهام وجود داشت که آیا همچنان این جمعیت از مصادیق واحدهای دولتی در شمول
صالحیت دیوان قراردارد یا خیر؟ در این باره قانون تفسیر ماده  11قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون
فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب  1374مقرر داشت :با توجه به ماده  11قانون دیوان عدالت
اداری رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر
دولتی نیز در صالحیت دیوان عدالت اداری میباشد .بر این اساس ،هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب
رأی وحدت رویه شماره  2و  3مورخ  1376/02/20اظهار داشت :چون به موجب مصوبه مورخ  74/7/1مجلس
شورای اسالمی مبنی بر تفسیر قانون فهرست نهادهای غیر دولتی جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران در
عداد واحدهای دولتی موضوع ماده  11قانون دیوان عدالت اداری شناخته شده است ،بنابراین شکایات آن
جمعیت بر علیه واحدهای دولتی با عنایت به اصل  173قانون اساسی و آراء شماره  37 -38 -39مورخ 67/8/10
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمیباشد بنابراین دادنامه شماره
 74/9/12 -652شعبه اول دیوان موافق قانون تشخیص داده میشود .در حال حاضر با توجه به نسخ ضمنی
قانون تفسیر ماده  11قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
به موجب بند ( )1ماده  10قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،جمعیت هالل احمر از مصادیق
واحدهای دولتی موضوع صالحیت دیوان عدالت اداری قلمداد نمیشود).
رأی وحدت رویه شماره  1050مورخ 1393/06/31
رسیدگی به شکایات بانک ملت
پیام رأی شماره  :105با توجه به زوال ماهیت دولتی بانک ملت به دلیل واگذاری به بخش غیردولتی،
شکایت این بانک قابل پذیرش در شعب دیوان عدالت اداری است.
رسیدگی به شکایات علیه جمعیت هالل احمر

خوانده در
شعب دیوان
عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره  5مورخ 1363/03/01

پیام رأی :شکایت به طرفیت جمعیت هالل احمر در صالحیت دیوان نیست.
(بعدها به موجب ماده  26اساسنامه جمعیت هالل احمر مصوب  1367/02/08مجلس شورای اسالمی ،جمعیت
بطور ضمنی از مصادیق واحدهای دولتی مذکور در بند ( )1ماده  11قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360
قلمداد شد و مقرر گردید :شکایت از تصمیمات و اقدامات جمعیت مشمول قانون و مقررات دیوان عدالت اداری
است .لکن با توجه به قید جمعیت هالل احمر در بند ( )3قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
مصوب  1373/04/19این ابهام وجود داشت که آیا همچنان این جمعیت از مصادیق واحدهای دولتی در شمول
صالحیت دیوان قراردارد یا خیر؟ در این باره قانون تفسیر ماده  11قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون
فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب  1374مقرر داشت :با توجه به ماده  11قانون دیوان عدالت
اداری رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر
دولتی نیز در صالحیت دیوان عدالت اداری میباشد .بر این اساس ،هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب
رأی وحدت رویه شماره  2و  3مورخ  1376/02/20اظهار داشت :چون به موجب مصوبه مورخ  74/7/1مجلس
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آرای وحدت رویه در زمینه صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
در حوزه اداری ،استخدامی و فرهنگی
(1397ـ )1361
عنوان

مشخصات رأی

موضوع

شورای اسالمی مبنی بر تفسیر قانون فهرست نهادهای غیر دولتی جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران در
عداد واحدهای دولتی موضوع ماده  11قانون دیوان عدالت اداری شناخته شده است ،بنابراین شکایات آن
جمعیت بر علیه واحدهای دولتی با عنایت به اصل  173قانون اساسی و آراء شماره  37 -38 -39مورخ 67/8/10
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمیباشد بنابراین دادنامه شماره
 74/9/12 -652شعبه اول دیوان موافق قانون تشخیص داده میشود .در حال حاضر با توجه به نسخ ضمنی
قانون تفسیر ماده  11قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی
به موجب بند ( )1ماده  10قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،جمعیت هالل احمر از مصادیق
واحدهای دولتی موضوع صالحیت دیوان عدالت اداری قلمداد نمیشود).
آرای وحدت رویه به شمارههای  211مورخ 1059 ،1369/09/20
مورخ  1294 ،1386/09/27مورخ  1448 ،1386/11/09الی 1450
رسیدگی به شکایات علیه شرکتهای دولتی
مورخ  250،1386/12/07مورخ  1388/03/24و  491و  492مورخ
1395/07/27
پیام رأی شماره :211شرکت ایران خودرو تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،
شرکتی دولتی محسوب می شود که رسیدگی به شکایت علیه آن در صالحیت دیوان عدالت اداری
است.
پیام رأی شماره  :1059شرکت جهاد نصر گلستان که وابسته به مؤسسه عمومی غیردولتی جهاد نصر
میباشد ،شرکتی دولتی محسوب می شود که رسیدگی به شکایت علیه آن در صالحیت دیوان عدالت
اداری است.
خوانده در
شعب دیوان
عدالت اداری

( در حال حاضر ،با توجه به تصویب قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،به موجب بند ( )1ماده
 10این قانون ،واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها ،سازمانها و مؤسسات دولتی ،شرکتهای دولتی ،شهرداریها،
سازمان تأمین اجتماعی ،تشکیالت و نهادهای انقالبی و مؤسسات وابسته به آنها در صالحیت شعب دیوان عدالت
اداری قرار دارند و قانون تفسیر ماده  11قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات
عمومی غیردولتی مصوب سال  1374با تصویب قانون فوق ،منسوخ شده است .لذا رأی وحدت رویه مذکور تابع
نسخ قانون مورد اشاره قابلیت اجرا ندارد).
پیام رأی شماره  :1294با عنایت به اینکه کلیه سرمایه و سهام شرکت انبارهای عمومی و خدماتی
گمرکی ایران متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری میباشد و این سازمان در زمره مؤسسات دولتی
قرار دارد ،لذا این شرکت دولتی محسوب شده و رسیدگی به شکایت علیه آن در صالحیت دیوان
عدالت اداری است.
پیام رأی شماره  1448الی  :1450نظر به اینکه متجاوز از  50درصد سرمایه و سهام شرکت صنایع
شیر ایران متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری و این صندوق از توابع سازمان بازنشستگی کشوری
است و امور مهم شرکت مزبور توسط مسئولین و مأمورین دولت اداره میشود و بخش خصوصی در
آن نقشی ندارد ،بنابراین این شرکت در زمره شرکتهای دولتی محسوب و رسیدگی به شکایت علیه
آن در صالحیت دیوان عدالت اداری است.
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آرای وحدت رویه در زمینه صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
در حوزه اداری ،استخدامی و فرهنگی
(1397ـ )1361
عنوان

مشخصات رأی

موضوع

پیام رأی شماره  :250با توجه به انتقال  66درصد از سهام شرکت دولتی ملی نفتکش ایران به
سازمان بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی ،این شرکت همچنان دولتی بوده و رسیدگی به شکایت
علیه آن در صالحیت دیوان عدالت اداری است.
پیام رأی شماره  491و  :492رسیدگی به شکایات از شرکت خدمات هوایی آسمان ،با توجه به حفظ
ماهیت دولتی آن ،در صالحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.
رسیدگی به شکایات علیه مؤسسات و واحدهای دولتی آرای وحدت رویه به شمارههای 178مورخ  1371/08/16و 984
مورخ 1393/06/03
خوانده در
شعب دیوان
عدالت اداری

پیام رأی شماره  :178مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان تهران از زمره واحدهای دولتی
محسوب میشود و رسیدگی به دعاوی علیه آن در صالحیت دیوان عدالت اداری است.
پیام رأی شماره  :984رسیدگی به شکایات علیه مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت
صنعت معدن و تجارت ،به عنوان یک مؤسسه دولتی ،در صالحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.
رسیدگی به شکایات علیه نهادهای انقالبی و مؤسسات آرای وحدت رویه به شمارههای  457مورخ  1388/05/25و 602
مورخ 1389/12/16
وابسته به آن
پیام رأی شماره  :457رسیدگی به شکایات علیه سازمان تبلیغات اسالمی به عنوان یک نهاد انقالبی
در صالحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.
پیام رأی شماره  :602از آنجا که دانشگاه شاهد مؤسسهای وابسته به بنیاد شهید به عنوان یک نهاد
انقالبی میباشد ،رسیدگی به شکایات علیه این دانشگاه در صالحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.
رسیدگی به شکایات علیه شرکتهای غیردولتی

آرای وحدت رویه به شمارههای  150مورخ 467 ،1373/12/06
مورخ  919 ،1387/07/07مورخ  1397/03/29و 1889-1891
مورخ 1397/10/04

پیام رأی شماره  :150طرح شکایت به طرفیت شرکت سهامی نساجی مازندران به دلیل غیردولتی
بودن آن قابل رسیدگی و استماع در دیوان عدالت اداری نیست.
پیام رأی شماره  :467بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران از مصادیق شرکتهای
دولتی موضوع صالحیت شعب دیوان نیست.
پیام رأی شماره  :919بانک مهر اقتصاد از جمله بانکهای غیردولتی میباشد و شکایت علیه این بانک
در دیوان عدالت اداری قابل استماع نمیباشد.
پیام رأی شماره  1891ـ  :1889با توجه به ماهیت غیر دولتی صندوق بازنشستگی فوالد ،شرکت
دخانیات ایران نیز که  55درصد سهام آن به این صندوق واگذار شده ،بالتبع ماهیت غیر دولتی دارد
لذا رسیدگی به شکایات علیه این شرکت در صالحیت دیوان عدالت اداری نیست.
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آرای وحدت رویه در زمینه صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
در حوزه اداری ،استخدامی و فرهنگی
(1397ـ )1361
عنوان

موضوع
رسیدگی به شکایات علیه واحدهای غیر دولتی

مشخصات رأی
آرای وحدت رویه به شماره  831مورخ  1387/11/27و 1346
مورخ 1395/12/17

پیام رأی شماره  :831صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز در زمره واحدهای دولتی نبوده لذا
رسیدگی به دعوای علیه این صندوق در صالحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست.
پیام رأی شماره  :1346سازمان بورس و اوراق بهادار مؤسسه عمومی غیردولتی بوده لذا رسیدگی به
شکایات علیه این سازمان در صالحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست.
رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات واحدهای آرای وحدت رویه به شمارههای  202مورخ  1377/09/21و 249
مورخ 1379/08/29
دولتی
پیام رأی شماره  :202رسیدگی به شکایات نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در قلمرو
اجرای وظایف اداری و اجرایی محوله یا خودداری آنها از انجام وظایف و تکالیف مربوط ،در صالحیت
دیوان عدالت اداری است.
شکایت از

پیام رأی :رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی از حیث نقض قوانین و

تصمیمات و

مقررات ناظر به اعمال مذکور و تشخیص قانون معتبر و نافذ در خصوص هر مورد ،در صالحیت شعب

اقدامات اداری دیوان است.
رأی وحدت رویه شماره  12مورخ 1388/01/23

الزام به صدور مدرک تحصیلی

پیام رأی شماره  :12رسیدگی به شکایت به خواسته الزام واحد دولتی مرکز مطالعات و بهرهوری
ایران به صدور مدرک تحصیلی در صالحیت شعب دیوان است.
رسیدگی به دعوای الزام به اجرای مفاد تعهدنامههای
رسمی

رأی وحدت رویه شماره  942مورخ 1391/12/21

پیام رأی :رسیدگی به دعوای الزام به اجرای مفاد تعهدنامههای رسمی مأخوذه در اجرای قانون ،در
صالحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.
رسیدگی به آرای مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام
شکایت از آراء پزشکی
و تصمیمات
قطعی هیأتها
و کمیسیونهای
اداری

رأی وحدت رویه شماره  76مورخ 1365/09/10

پیام رأی :مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی ،خارج از مصادیق هیأتها و کمیسیونهای
اداری موضوع صالحیت دیوان عدالت اداری هستند.
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آرای وحدت رویه در زمینه صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
در حوزه اداری ،استخدامی و فرهنگی
(1397ـ )1361
عنوان

موضوع
مهلت اعتراض به آرای قطعی هیأت رسیدگی به
تخلفات اداری

مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  157مورخ 1370/12/06

پیام رأی :مهلت قانونی اعتراض به آراء قطعی صادره از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در
دیوان عدالت اداری ،یکماه پس از ابال غ رأی است.
(در حال حاضر ،با توجه به تبصره  2ماده  16قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ،1392
رأی مذکور منسوخ شده و مهلت اعتراض به آرای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای اشخاص داخل
کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور ،شش ماه از تاریخ ابالغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب (در امور مدنی) است).
مهلت اعتراض به آرای غیر قطعی هیأت رسیدگی به
تخلفات اداری

رأی وحدت رویه شماره  174مورخ 1371/08/16

پیام رأی :آراء غیرقطعی هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری از تاریخ انقضاء مهلت قانونی
شکایت از آراء برای تجدید نظر ،قطعی قلمداد میشوند و قابل شکایت در دیوان عدالت اداری هستند.
و تصمیمات اعتراض به آرای هیأتهای پاکسازی یا بازسازی آرای وحدت رویه به شمارههای  105مورخ 205 ،1363/11/08
مورخ  1372/11/30و  2مورخ 1373/01/20
قطعی هیأتها نیروی انسانی
و کمیسیونهای
اداری

پیام رأی شماره  :105در صورت نقض شکلی رأی صادره از هیأت بازسازی ،اظهارنظر ماهوی شعبه
دیوان در خصوص سایر شکایات استخدامی ،منوط به رسیدگی مجدد و صدور رأی نسبت به اتهامات
منتسبه در هیأت بازسازی است.
پیام رأی شماره  :205کارمندانی که بر اساس آراء هیأتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی به
محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ  65/7/2شکایتی به دیوان عدالت اداری تسلیم نکردهاند ،دیگر
حق شکایت نخواهند داشت.
پیام رأی شماره  :2اعتراض اعضاء هیأت علمی دانشگاهها نسبت به آراء هیأتهای پاکسازی و
بازسازی نیروی انسانی که بعد از تاریخ  65/7/2تسلیم دیوان عدالت اداری شده است ،قابل طرح و
استماع نمیباشد.
رسیدگی به آرای کمیسیون ماده  16قانون تسهیالت
استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی

رأی وحدت رویه شماره  256مورخ 1381/07/21

پیام رأی :به صراحت تبصره  2ماده  2قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی
مصوب  1374رسیدگی ماهوی به اختالف در تشخیص و تطبیق جانباز با ضوابط و شرایط مربوط در
صالحیت کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده  16قانون مذکور قرار دارد و با این
وصف رسیدگی ماهوی به این قبیل اختالفات در دیوان عدالت اداری مجوز قانونی ندارد.
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آرای وحدت رویه در زمینه صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
در حوزه اداری ،استخدامی و فرهنگی
(1397ـ )1361
عنوان

مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  483مورخ 1387/07/28

موضوع
رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء هیأت موضوع ماده
 2آیین نامه اجرایی ماده  187قانون برنامه سوم توسعه

پیام رأی :رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء هیأت موضوع ماده  2آیین نامه اجرایی ماده  187قانون
برنامه سوم توسعه در صالحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.
رأی وحدت رویه شماره  152و  151مورخ 1393/02/29
رسیدگی به آرای کمیتههای انضباطی بانکهای
واگذار شده به بخش خصوصی
پیام رأی :رسیدگی به آراء کمیتههای انضباطی کارکنان بانکهای صادرات و ملت ،با توجه به واگذاری
این بانکها به بخش خصوصی ،در صالحیت دیوان عدالت اداری قرار ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  34مورخ 1365/04/02

رسیدگی به اعتراض به حکم تعلیق

پیام رأی :اعتراض به حکم تعلیق بر اساس بند  3ماده  11قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی
بوده و اظهارنظر در خصوص آن مالزمه با طرح موضوع در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و ظهور
نتیجه آن ندارد.
مرجع صالح رسیدگی به درخواست تبدیل وضعیت
شکایات
مربوط به
تضییع حقوق
استخدامی

آرای وحدت رویه به شمارههای  111مورخ  1369/04/10و
705مورخ 1392/10/16

پیام رأی شماره  :111رسیدگی به درخواست تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی ،در صالحیت دیوان
عدالت اداری است.
پیام رأی شماره  :705رسیدگی به خواسته تبدیل وضعیت کارکنان دستگاهها از قراردادی به پیمانی،
در صالحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.
مرجع صالح رسیدگی به شکایات استخدامی کارمندان
سازمان تأمین اجتماعی

رأی وحدت رویه شماره  14مورخ 1370/02/17

پیام رأی :رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین دولت ،از جمله کارمندان سازمان تأمین
اجتماعی از حیث تضییع حقوق استخدامی آنان در صالحیت اختصاصی دیوان عدالت اداری قرار دارد.
رأی وحدت رویه شماره  17مورخ 1373/02/10
رسیدگی به شکایات مطالبه حقوق و مزایا
پیام رأی :رسیدگی به شکایت مطالبه حقوق و مزایای قانونی مستخدمین دولت در صالحیت دیوان
عدالت اداری است.
رسیدگی به شکایت نقض حکم انفصال

رأی وحدت رویه شماره  36مورخ 1373/04/04

پیام رأی :رسیدگی به شکایت مستخدم دولت به خواسته نقض حکم انفصال و اعاده به خدمت و
مطالبه حقوق و مزایای ایام تعلیق در صالحیت دیوان عدالت اداری است.
رأی وحدت رویه شماره  313مورخ 1380/09/27
رسیدگی به اعتراض کسر حقوق
پیام رأی :اعتراض به کسر حقوق ماهانه توسط شرکت دولتی به ادعای بدهکاری به شرکت ،از
مصادیق شکایات استخدامی است و در صالحیت شعب دیوان قرار دارد.
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آرای وحدت رویه در زمینه صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
در حوزه اداری ،استخدامی و فرهنگی
(1397ـ )1361
عنوان

مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  685مورخ 1385/10/03

موضوع
مرجع صالح رسیدگی به شکایات مستخدمین در
خصوص عدم پرداخت هزینههای درمانی

پیام رأی :شکایت مستخدم دولت درخصوص خودداری سازمان بیمه خدمات درمانی از تأمین و
پرداخت هزینههای مستخدم به بیمارستانها در صالحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.

شکایات

رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین خرید
خدمت

مربوط به

پیام رأی :شکایات استخدامی افراد مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی خرید خدمت در

تضییع حقوق
استخدامی

صالحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.
رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان شهرداری

رأی وحدت رویه شماره  672مورخ 1386/08/08

رأی وحدت رویه شماره  185مورخ 1388/02/27

پیام رأی :رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان شهرداریها ،به استثناء مشمولین قانون کار در
صالحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.
رسیدگی به دعوای ابطال حکم بازنشستگی

رأی وحدت رویه شماره  20مورخ 1391/01/21

پیام رأی :دعوای ابطال حکم بازنشستگی به اختیار دستگاه دولتی به دلیل عدم احراز شرایط الزم ،در
شعب دیوان عدالت اداری قابل استماع است.
مرجع صالح رسیدگی ابتدایی به شکایات حالت اشتغال
جانبازان

رأی وحدت رویه شماره  712و  713مورخ 1391/10/11

پیام رأی :رسیدگی به شکایات درخصوص حالت اشتغال جانبازان در صالحیت کمیسیون ماده 16
قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان بوده و شعب دیوان بدواً صالحیت رسیدگی به این
شکایات را ندارند.
مرجع صالح رسیدگی به درخواست اصالح حکم
کارگزینی و احتساب ایام اشتغال تحت عنوان قرارداد
کار

رأی وحدت رویه شماره  484مورخ 1392/07/29

پیام رأی :رسیدگی به درخواست اصالح حکم کارگزینی و احتساب ایام اشتغال تحت عنوان قرارداد
کار ،در صالحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.
رسیدگی به شکایات کارکنان مؤسسه استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران

رأی وحدت رویه شماره  650مورخ 1396/07/11

پیام رأی :دیوان عدالت اداری به لحاظ استقالل شخصیت حقوقی مؤسسه استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران میتواند به دادخواست کارکنان این مؤسسه به طرفیت آن رسیدگی کند.
رأی وحدت رویه شماره  828مورخ 1396/08/30
بازخرید خدمت
پیام رأی :بازخرید خدمت براساس تبصره  1قانون اصالح تبصره  1ماده  74قانون استخدام کشوری،
تنها برای مستخدمین رسمی ،پیمانی و عناوین مشابه پیشبینی شده است لذا کارگران شاغل در
دستگاههای اجرایی مشمول این حکم قانونی نیستند.
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آرای وحدت رویه در زمینه صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
در حوزه اداری ،استخدامی و فرهنگی
(1397ـ )1361
عنوان

مشخصات رأی
آرای وحدت رویه به شمارههای  59مورخ 33 ،1371 /04/30
مورخ  1375/02/29و  130مورخ 1377/06/21

موضوع
رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها

پیام آرای شماره  59و  :33رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی میباشد و باید به
صورت ترافعی در محاکم دادگستری مورد رسیدگی حقوقی قرار گیرند ،خارج از حدود صالحیت دیوان
عدالت اداری است.
تصمیمات و
اقدامات خارج
از صالحیت

پیام رأی شماره  :130اختالف در کیفیت اجرای قرارداد و شرایط آن از مصادیق دعاوی حقوقی و خارج
از صالحیت دیوان عدالت اداری است.
رسیدگی به آرای مراجع قضایی

رأی وحدت رویه شماره  131مورخ 1371/06/28

پیام رأی شماره  :131دیوان عدالت اداری صالحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آراء
مراجع قضایی را ندارد.
رسیدگی به اعمال اختیارات نظارت و تصدی در امور
مربوط به موقوفات از سوی سازمان اوقاف

رأی وحدت رویه شماره  211مورخ 1378/04/19

پیام رأی :تصمیمات و اقدامات سازمان اوقاف در اعمال اختیار نظارت و تصدی در امور مربوط به
موقوفات به نیابت از واقف و ی ا به قائم مقامی متولی از موقوفه قابل شکایت در دیوان عدالت اداری
نیست.
مرجع صالح رسیدگی به رأی شورای نظارت

رأی وحدت رویه شماره  997مورخ 1386/09/18

پیام رأی :رسیدگی به اعتراض مؤسسان مدارس غیرانتفاعی نسبت به رأی شورای نظارت در
صالحیت دادگاههای عمومی قرار دارد.
رأی وحدت رویه شماره  355مورخ 1390/08/23

اجرای آرای دادگاههای نظامی

پیام رأی :شعب دیوان صالحیتی در رابطه با اجرای آراء دادگاههای نظامی ندارند.
دعوای

رأی وحدت رویه شماره  1427مورخ 1386/12/05

شرط تحقق دعوای ورود خسارت

خسارت ناشی

پیام رأی :دعوای تصدیق ورود خسارت مستلزم تحقق و اجتماع ارکان و عناصر اصولی مثبت توجه

از تصمیمات و

مسئولیت مدنی بوده است.

اقدامات اداری
اعاده دادرسی

اعاده دادرسی از احکام صادر شده قبل از قانون دیوان
عدالت اداری سال 1385

رأی وحدت رویه شماره  945مورخ 1391/12/21

پیام رأی :پذیرش اعاده دادرسی از احکامی که قبل از قانون دیوان عدالت اداری مصوب  1385صادر
شدهاند ،موجبی ندارد.
عدم احتساب «قانون» به عنوان مدرک جدید در اعاده
دادرسی

رأی وحدت رویه شماره  40مورخ 1392/01/26

پیام رأی :وجود قانون در زمان صدور رأی ولو آن که مورد توجه قرار نگرفته باشد یا پس از صدور
رأی ،به عنوان مدرک جدید برای پذیرش اعاده دادرسی محسوب نمیشود.
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آرای وحدت رویه در زمینه صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
در حوزه اداری ،استخدامی و فرهنگی
(1397ـ )1361
موضوع

مشخصات رأی

عنوان

مهلت اعاده دادرسی

رأی وحدت رویه شماره  149و  150مورخ 1392/02/30

پیام رأی :تقاضای اعاده دادرسی در قانون دیوان عدالت اداری مصوب  1385مقید به وقت نبوده
اعاده دادرسی

است.
مالک پذیرش مدرک جدید مؤثر جهت اعاده دادرسی

رأی وحدت رویه شماره  1381مورخ 1393/09/03

پیام رأی :نظریه کارشناس رسمی دادگستری که در آن به تداخل پالکها اشاره شده است و
شهرداری به عنوان دلیل اعاده دادرسی ارائه کرده است بدون اینکه در مرجع صالح به اثبات رسد ،به
عنوان مدرک مؤثر در پذیرش اعاده دادرسی تلقی نمیشود.
رأی وحدت رویه شماره  763مورخ 1395/10/07
تجدیدنظرخواهی از قرار رد اعاده دادرسی
پیام رأی :قرار رد اعاده دادرسی صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری ،قابل تجدیدنظر است.
رأی وحدت رویه شماره  17مورخ 1365/02/22

قید عبارت قابل تجدیدنظر بودن در آرای قطعی

پیام رأی :قید عبارت «قابل تجدیدنظر بودن» در آرای صادره از شعب دیوان در مواردی که رأی صادره
مطابق قانون قطعی است حقی برای محکوم علیه از این حیث ایجاد نمیکند.
رأی وحدت رویه شماره  52مورخ 1373/05/15

افزایش مهلت تجدیدنظرخواهی
تجدید

پیام رأی :احتساب فاصله بین اقامتگاه تجدیدنظرخواه تا مقر دیوان و افزایش مهلت اعتراض بر

نظرخواهی در

اساس آن ،مطابق با اصول و قواعد دادرسی و با استفاده از وحدت مالک مقرر در ماده  615قانون

دیوان عدالت
اداری

آیین دادرسی مدنی است.
(رأی مذکور بر اساس قانون دیوان عدالت اداری مصوب  1360صادر شده و در حال حاضر با تصویب قانون تشکیالت و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اجرا نیست).
تجدیدنظرخواهی براساس قانون دیوان عدالت اداری
مصوب 1360

رأی وحدت رویه شماره  201و  202مورخ 1374/12/05

پیام رأی :احکام صادره علیه واحدهای دولتی علیاالطالق قابل اعتراض و تجدیدنظر در هیأت
تجدیدنظر دیوان است و رسیدگی شکلی در این هیأت مستلزم احاله پرونده به مرجع بدوی در صورت
نقض رأی نیست.
(رأی مذکور در حال حاضر با تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب  1385و متعاقب آن ،قانون تشکیالت و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری منسوخ شده و به موجب صدر ماده  65قانون اخیر ،کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست
یکی از طرفین یا وکیل یا قائممقام و یا نماینده قانونی آنها ،قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است).
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آرای وحدت رویه در زمینه صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
در حوزه اداری ،استخدامی و فرهنگی
(1397ـ )1361
عنوان
تجدید
نظرخواهی در
دیوان عدالت
اداری

موضوع

مشخصات رأی

نحوه رسیدگی در شعب تجدیدنظر

رأی وحدت رویه شماره  174مورخ 1379/05/16

پیام رأی :مفاد ماده  47آیین دادرسی دیوان در خصوص تکلیف شعبه تجدیدنظر به صدور رأی
مقتضی ،مفید ضرورت رسیدگی به خواسته و تعیین تکلیف قطعی شکایت در مرجع تجدیدنظر است.
رأی وحدت رویه شماره  126مورخ 1393/02/15

تجدیدنظرخواهی از قرارهای عدم صالحیت

پیام رأی :قرارهای عدم صالحیت صادره از شعب دیوان عدالت اداری ،غیرقابل تجدیدنظر هستند.
آرای وحدت رویه به شمارههای  281مورخ  1381/08/12و 214
مورخ 1388/03/10

شروط وکالت در دیوان عدالت اداری
وکالت در

پیام رأی  :281طرح شکایت به وکالت از طرف اشخاص ذینفع در دیوان عدالت اداری منوط به اعطاء

دیوان عدالت

اختیار اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری یا مراجع قضایی و تصریح آن در وکالتنامه رسمی میباشد.

اداری

پیام رأی  :214وکیل پایه  2موضوع ماده  187قانون برنامه سوم توسعه جواز وکالت در دعاوی داخل
در صالحیت شعب دیوان را ندارد.
ضمانت اجرای عدم قید رقم حقالوکاله

رأی وحدت رویه شماره  744 ،743 ،742و  825مورخ
1395/09/30

پیام آراء :چنانچه وکالء ،رقم حقالوکاله را در وکالتنامه قید نکنند ،مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور
اخطار رفع نقص مطابق مقررات قانونی است.
اعتبار امر مختومه در خصوص آرای صادره از شعب آرای وحدت رویه به شمارههای  3مورخ و  4مورخ 1370/01/20
دیوان
پیام آراء :با صدور رأی در یکی از شعب دیوان عدالت اداری ،رسیدگی مجدد به همان موضوع در شعبه
سایر
موضوعات

دیگر دیوان جواز قانونی ندارد.
حدود صالحیت شعب دیوان در رسیدگی به دعاوی

رأی وحدت رویه شماره  113مورخ 1370/08/21

پیام رأی :شعبه دیوان عدالت اداری باید در حدود خواسته شاکی ،رأی صادر کند.
آرای وحدت رویه به شمارههای  141مورخ  1377/07/04و 312
مورخ 1390/07/25

طرح شکایات متعدد در یک دادخواست

پیام رأی شماره  :141مستفاد از ماده  23آیین دادرسی قبلی دیوان عدالت اداری ،شکایات و خواسته-
های دارای منشأ واحد ،قابل طرح به موجب یک دادخواست بودهاند.
پیام رأی شماره  :312شکایات متعدد با مبنا و منشأ مختلف را نمیتوان به موجب یک دادخواست
اقامه کرد مگر اینکه قابلیت رسیدگی در دادرسی واحد داشته باشد.
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آرای وحدت رویه در زمینه صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
در حوزه اداری ،استخدامی و فرهنگی
(1397ـ )1361
عنوان

موضوع
لزوم تبعیت از آرای قطعی شعب دیوان عدالت اداری

مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  35مورخ 1378/02/18

پیام رأی :با عنایت به اعتبار آراء قطعی شعب دیوان عدالت اداری ،مؤسسات و مراجع ذیربط مکلف به
تبعیت از آن هستند.
حدود صالحیت شعب تشخیص

رأی وحدت رویه شماره  352مورخ 1388/04/28

پیام رأی :شعب تشخیص ،صالحیت بر نقض آراء شعب دیوان اعم از حکم و قرار و صدور رأی مقتضی
در جهت تعیین تکلیف قطعی موضوع شکایت داشتهاند.
رأی وحدت رویه شماره  641مورخ 1392/09/18
اعمال ماده  79نسبت به آرای صادره در زمان
حاکمیت قانون دیوان مصوب سال 1385
پیام رأی :با اعمال ماده  79قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آرای صادر
شده در زمان حاکمیت قانون دیوان مصوب سال  ،1385شعبه تجدیدنظر دیوان صالح به رسیدگی
است و شعب تشخیص صالحیت ندارد.
عدم تسری قهری اثر رأی وحدت به گذشته

رأی وحدت رویه شماره  429مورخ 1395/07/06

پیام رأی :حکم ماده  89قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان ،ناظر بر منع قهری تسری رأی وحدت
رویه به گذشته است به این معنی که رأی وحدت رویه آرای شعب دیوان که پیش از صدور رأی
سایر

وحدت رویه و مغایر استدالل قانونی مصرح در آن صادر شده است را قهراً نقض نمیکند ولی این ماده

موضوعات

مانع اعمال اختیارات رئیس قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری مطابق ماده  79این قانون نیست
و محدودیتی در این زمینه ایجاد نکرده است.
خوانده در دعوای ابطال طرح طبقهبندی مشاغل
کارگاه

رأی وحدت رویه شماره  374و  375مورخ 1396/04/27

پیام رأی :رسیدگی به شکایت به خواسته ابطال طرح طبقهبندی مشاغل کارگاه در شعبه دیوان عدالت
اداری متوجه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی است و توجهی به ادارات کل استانی تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ندارد.
نحوه اعمال ماده  63قانون تشکیالت و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره  811مورخ 1396/08/23

پیام رأی :مطابق ماده  63قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،چنانچه نسبت به رأی
و تصمیم مجدد مراجع مذکور در بند  2ماده  10اعتراض شود و شعبه دیوان شکایت را وارد تشخیص
دهد ،پس از جلب نظر مشاورین موضوع ماده  7قانون یاد شده ضمن نقض رأی ،به صدور رأی ماهوی
مبادرت میورزد.

17

18

آرای وحدت رویه در زمینه اداری ،استخدامی و فرهنگی
(1397ـ )1361
عنوان

مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  173مورخ 1375/08/05

موضوع
لزوم اخذ مجوز از مرجع صالحیت دار

پیام رأی :استخدام افراد بهطور رسمی مستلزم وجود شرایط الزم و اخذ مجوز از مرجع صالحیتدار است.
امعان نظر قضایی در خصوص صحت و سالمت
داوطلبین استخدام

رأی وحدت رویه شماره  359مورخ 1385/06/05

شرایط و نحوه پیام رأی :نظر پزشک معتمد در باب صحت یا عدم سالمتی داوطلب ورود به خدمت ،ماهیتاً قابل امعان قضایی
ورود به خدمت نیست.
در قانون

رأی وحدت رویه شماره  93مورخ 1387/02/22

لزوم برابری فارغالتحصیالن دانشگاههای مختلف

استخدام

پیام رأی :اعطای امتیازات خاص به فار غالتحصیالن دانشگاههای دولتی از حیث استخدام آنان به طور پیمانی

کشوری

و محرومیت فار غ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی با شرایط مشابه ،از مصادیق تبعیض ناروا است.
رأی وحدت رویه شماره  155مورخ 1387/03/12
منع استخدام مجدد
پیام رأی :با توجه به بازخرید خدمت شدن مستخدم پیمانی به موجب فسخ قرارداد و قطع رابطه با دولت،
استخدام مجدد وی به صورت پیمانی به حکم ماده  5آییننامه استخدام پیمانی مجوزی ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  795مورخ 1387/11/08
لزوم شرکت در آزمون استخدامی
پیام رأی :ادارات دولتی تکلیفی در استخدام افرادی که در آزمون استخدامی شرکت نکردهاند ،ندارند.
رأی وحدت رویه شماره  1788مورخ 1393/10/22
استخدام در دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت
خدمات کشوری
پیام رأی :ورود به خدمت و استخدام در دستگاههای اجرایی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری ،جز به

موجب احکام مقرر در این قانون از جمله مواد  44 ،43 ،42 ،32و  45امکان پذیر نیست.
شرایط و نحوه
آرای وحدت رویه به شمارههای  511مورخ  1395/08/04و  93مورخ
لزوم برگزاری آزمون استخدامی
ورود به
1396/02/12
خدمات در
پیام رأی شماره  :511منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ،استخدام مطابق ماده 46

قانون مدیریت قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت رسمی پس از گذراندن دوره رسمی آزمایشی است.
خدمات
پیام رأی شماره  :93اقدام به استخدام پیمانی نیروی انسانی مورد نیاز بدون برگزاری آزمون استخدامی از
کشوری
طریق نشر آگهی عمومی ،با اصل رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها در ورود به خدمت دولتی منطبق
نیست.
ضمانت اجرای اعالم اطالعات خالف واقع یا نداشتن
شرایط آگهی استخدام

آرای وحدت رویه به شمارههای  474و  475مورخ 1396/05/17

پیام رأی شماره  :474با توجه به احراز خالف بودن اطالعات اعالم شده از سوی متقاضیان استخدام در
سازمان تأمین اجتماعی ،محرومیت آنها از طی مراحل بعدی استخدام طبق آگهی استخدام بوده و قانونی
است.
پیام رأی شماره :475نداشتن شرایط استخدام توسط متقاضیان هرچند پس از آزمون استخدامی کشف گردد
موجب محرومیت متقاضیان فاقد شرایط از طی مراحل بعدی استخدام میگردد.
رأی وحدت رویه شماره  1984مورخ 97/11/02
شرایط برگزاری آزمون استخدامی
پیام رأی :برگزاری آزمون استخدامی بدون کسب مجوز استخدامی از مراجع ذی صالح خالف قانون است و
19

آرای وحدت رویه در زمینه اداری ،استخدامی و فرهنگی
(1397ـ )1361
عنوان

مشخصات رأی

موضوع

امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی ،حق مکتسبه ای برای دارندگان آن ایجاد نخواهد کرد.
رأی وحدت رویه شماره  278مورخ 1387/04/30

استخدام در پست دبیری

پیام رأی :تعیین عناوین پست ثابت سازمانی داوطلبان ورود به خدمت دولت و یا مستخدمین دولت بر اساس
پستهای بالمتصدی و مورد نیاز با رعایت مقررات مربوطه به عهده وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مربوط
است لذا مجرد ارائه مدرک تحصیلی لیسانس کافی برای الزام وزارت آموزش و پرورش به انتصاب
شرایط و نحوه مستخدمان رسته آموزشی به پست دبیری نیست.
رأی وحدت رویه شماره  916الی  918مورخ 1391/12/07
استخدام رسمی مربیان پیش دبستانی
ورود به خدمت
در آموزش و
پرورش

پیام رأی :نظر به این که مطابق تبصره  5ماده واحده قانون به کارگیری معلمین حقالتدریس بر اساس قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب  ،1383/6/8استخدام یک
هزار نفر از مربیان کودک با اولویت سابقه خدمت و بدون آزمون از محل بند الف قانون در آموزش و پرورش
مورد حکم مقنن قرار گرفته است و برابر بررسیهای انجام شده استخدام مزبور صورت گرفته است و به
استناد تبصره ذیل ماده  51قانون مدیریت خدمات کشوری که هرگونه بهکارگیری نیروی انسانی در دستگاه-
های اجرایی خارج از مجوز قانونی را ممنوع اعالم کرده است ،تکلیف به استخدام مربیان پیش دبستانی به
استخدام ،بدون مجوز قانونی منطبق با قانون نیست.
آرای وحدت رویه به شمارههای  2مورخ  1388/01/16و  435مورخ
لزوم استخدام اعضای هیأت علمی به صورت پیمانی
1390/10/12

شرایط و نحوه
ورود به خدمت
در دانشگاهها

پیام رأی شماره  :2بخشنامه مورخ  1384/12/08وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مبنی بر لزوم
استخدام اعضای هیأت علمی به صورت پیمانی ،به کارمندان رسمی دانشگاه که عضو هیأت علمی میشوند،
قابل تسری نیست( .این رأی به موجب رأی شماره  435مورخ  1390/10/12اصالح گردیده است).

پیام رأی شماره  :435آییننامه نحوه استخدام اعضای هیأت علمی به موارد استخدام کارمندان رسمی
دانشگاهها به عنوان عضو هیأت علمی تعمیم مییابد.
آرای وحدت رویه به شمارههای  162مورخ  1389/04/28و  543مورخ
لزوم شرکت در آزمون استخدامی
1390/12/01

شرایط و نحوه پیام رأی شماره  :162عبارت «حق تقدم» مذکور در قسمت ذیل تبصره  3ماده  6قانون دفاتر اسناد رسمی و
ورود به خدمت کانون سردفتران و دفتریاران ،داللتی بر معافیت این قبیل متقاضیان از آزمون مربوطه ندارد.
در دفاتر اسناد
رسمی و
ازدواج و طالق

پیام رأی شماره  : 543تصدی سمت سردفتری و دفتریاری مشروط به شرکت و قبولی در آزمون میباشد.
رأی وحدت رویه شماره  375الی  381مورخ 1395/06/02

رسیدگی به تخلفات سردفتران

پیام رأی :در صورتی که سردفتر اسناد رسمی در زمان اشتغال به سردفتری واجد مشاغل موضوع ماده 15
قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران باشد ،صالحیت عملی وی مورد تردید است و
رسیدگی به این امر در صالحیت مرجع مصرح در ماده  42قانون مذکور (دادگاه انتظامی) خواهد بود و رئیس
سازمان ثبت اسناد و امالک اختیاری در لغو ابال غ چنین سردفترانی ندارد.
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عنوان
شرایط و نحوه

مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  227مورخ 1396/03/16

موضوع
حصر معرفی شخص واجد شرایط در وضعیت بازنشستگی

ورود به خدمت پیام رأی :حکم مقرر در ماده  69قانون دفاتر اسناد رسمی مبنی بر معرفی شخص واجد شرایطی برای تصدی
در دفاتر اسناد دفترخانه به جای سردفتر بازنشسته به موارد از کارافتادگی سردفتران تسری نمییابد.
رسمی و

رأی وحدت رویه شماره  320مورخ 97/2//25

عدم امکان جمع شغل سردفتری و وکالت

ازدواج و طالق
پیام رأی :براساس تبصره  5ماده  2نظامنامه الحاق  1تبصره به نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر
ازدواج و طالق ،وکالی دادگستری مادام که به شغل وکالت اشتغال دارند نمیتوانند به سردفتری ازدواج و
طالق منصوب شوند و این امر بر ممنوعیت اشتغال همزمان وکالت و سردفتری ازدواج و طالق داللت دارد.
استخدام با مدرک تحصیلی دوره راهنمایی
شرایط و نحوه
ورود به خدمت
در شهرداریها

رأی وحدت رویه شماره  1131مورخ 1386/10/02

پیام رأی :مفاد تبصره  3ماده  11آییننامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مفید الزام شهرداری به
استخدام داوطلبان ورود به خدمت در شهرداری با مدرک تحصیلی دوره راهنمایی نیست.
آرای وحدت رویه به شمارههای  40مورخ  65 ،1391/02/04و  66مورخ
 1391/02/11و  16مورخ 1397/01/21

لزوم شرکت در آزمون و مسابقه

پیام آرای شماره  40و  66ـ  : 65شرط تصدی پست و تبدیل وضعیت در شهرداریها برگزاری آزمون و
مسابقه میباشد.
پیام رأی شماره  :16الزام شهرداریها به استخدام شهردارانی که خدمت آنها خاتمه یافته است بدون
شرکت در آزمون و مسابقه فاقد مبنای قانونی است.
شرایط استخدام اعضای دفتری دادگاههای عمومی و آرای وحدت رویه به شمارههای  239و  240مورخ  1388/03/17و 72
مورخ 1391/02/18
شرایط و نحوه انقالب
ورود به خدمت
در قوه قضاییه پیام آراء :استخدام اشخاص به منظور تکمیل اعضای دفتری دادگاههای عمومی و انقالب پس از توفیق در
آزمون مربوط و تایید صالحیت آنان موافق حکم مقنن بوده است.
رأی وحدت رویه شماره  19مورخ 1363/03/21

کارمندان رسمی شرکت نفت

شرایط و نحوه پیام رأی :کارمند شرکتهای تابعه وزارت نفت پس از انتصاب به شغل مستمر برای مدت نامحدود و تمام
ورود به خدمت وقت و طی دوره آموزشی و تثبیت حقوق پایه ،کارمند رسمی شرکت محسوب میشود.
در دیگر
قوانین و

رأی وحدت رویه شماره  78مورخ 1382/02/21

حذف بودجه استخدام

پیام رأی :عدم جذب کارمندان قراردادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به ادعای حذف بودجه پیشنهادی

مقررات خاص انطباق با قانون ندارد.
الزام به استخدام رسمی در صورت تحقق شرایط

رأی وحدت رویه شماره  931الی  933مورخ 1386/09/04

پیام آراء :با توجه به تحقق و احراز شرایط قانونی استخدام بهطور رسمی ،استخدام بهطور قراردادی و مدت
موقت در مشاغل ثابت و مستمر سازمان انرژی اتمی ،موافق اصول و مقررات استخدامی سازمان نبوده است.
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(1397ـ )1361
عنوان

شرایط و نحوه
ورود به خدمت
در دیگر
قوانین و

مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  280مورخ 1387/04/30

موضوع
شرایط استخدام پیمانی در گمرک

پیام رأی :با توجه به عطف بماسبق نشدن حکم مقرر در قانون اصالح ماده  143قانون برنامه چهارم ،شرط
دارا بودن مدرک قبولی آزمون ادواری مقرر در آگهی استخدام پیمانی گمرک مورخ  84/2/19منتفی نبوده
است.
آرای وحدت رویه به شمارههای  24و  25مورخ  1391/01/28و  224و
 225مورخ 1391/04/26

لزوم استخدام معلوالن در دستگاههای اجرایی

مقررات خاص

پیام آراء :دستگاه های دولتی و عمومی ملزم به اختصاص حداقل سه درصد مجوزهای استخدامی به معلوالن
واجد شرایط هستند.
رأی وحدت رویه شماره  498مورخ 1392/08/06

استخدام قراردادی در جهاد سازندگی

پیام رأی :استخدام به صورت قراردادی در جهاد سازندگی در پستهای مستمر با توجه به مقررات حاکم در
زمان استخدام غیر قانونی است.
تأخیر در صدور حکم برکناری پس از اعالم نظر هسته
گزینش

رأی وحدت رویه شماره  159مورخ 1369/07/03

پیام رأی :تأخیر در صدور حکم برکناری از خدمت مستخدم ،پس از صدور رأی هسته گزینش در مهلت مقرر
در قانون استخدام کشوری مبنی بر عدم صالحیت ،برای مستخدم ایجاد حق نمیکند.
اعالم نظر هستههای گزینش در خارج از مهلت قانونی آرای وحدت رویه به شمارههای  243مورخ  21 ،1369/12/07مورخ
 379 ،1370/02/24مورخ  1379/12/07و  928مورخ 1386/09/04
مقرر
پیام آرای شماره  243و  :21صدور حکم برکناری از خدمت مستخدم به دلیل اعالم عدم صالحیت وی توسط
گزینش

هیأت گزینش پس از انقضای مدت مقرر در قانون استخدام کشوری ،وجاهت قانونی ندارد.
پیام رأی شماره  :379اخراج مستخدم پس از تثبیت حق تبدیل وضع او به رسمی ،به لحاظ انقضاء مدت
استخدام پیمانی بدون محکومیت به مجازاتهای مؤثر و با تمسک به اظهار نظر خارج از مهلت هسته
گزینش ،جواز قانونی ندارد.
پیام رأی شماره  :928اظهارنظر هستههای گزینش پس از پایان دوره خدمت آزمایشی مؤثر در مقام نیست و
اخراج مستخدم بدون تمسک به نص قانونگذار و یا حکم قطعی مراجع ذیصالح وجاهت قانونی ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  397مورخ 1379/12/21

عدم اظهارنظر هسته گزینش

پیام رأی :پس از انقضاء مدت خدمت آزمایشی ،با عدم اظهارنظر هسته گزینش مبنی بر رد صالحیت
مستخدم در مدت خدمت آزمایشی ،مستخدم آزمایشی در عداد مستخدمین رسمی قرار میگیرد.
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عنوان

مشخصات رأی
آرای وحدت رویه به شمارههای  191مورخ  1375/09/10و  677مورخ
1385/09/26

موضوع
حدود صالحیت و اختیارات هستههای گزینش

پیام رأی شماره  :191حدود صالحیت و اختیارات هستههای گزینش در حد تأیید یا عدم تأیید صالحیت
داوطلبان ورود به خدمت در وزارتخانهها ،سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی بوده لذا اظهارنظر هسته
گزینش در خصوص اعالم عدم اولویت افراد جهت استخدام به صورت آزمایشی با وظایف و مسئولیتهای آن
مرجع انطباق ندارد.
پیام رأی شماره  :677هستههای گزینش تنها در خصوص تأیید اولویت ایثارگران در امر استخدام و عوامل
مؤثر در امر اولویت صالحیت داشته لذا تعمیم و تسری اختیار تشخیص اولویت مزبور به سایر افراد داوطلب
گزینش

استخدام در واحدهای دولتی به هستههای گزینش محمل قانونی ندارد.
تأیید یا عدم تأیید مستخدمین دولت توسط هستههای آرای وحدت رویه به شمارههای  141مورخ  1379/04/12و  221مورخ
1385/04/18
گزینش در مهلت قانونی
پیام رأی شماره  :141نظریه هسته گزینش که قبل از پایان مدت خدمت آزمایشی اعالم شده معتبر و نافذ
است و صدور ابال غ برکناری مستخدم دولت از خدمت آزمایشی که ادامه خدمت او مورد تأیید هسته گزینش
قرار نگرفته است ،خالف قانون و مقررات نیست.
پیام رأی شماره  :221در صورت اتمام مدت آزمایشی با نظر موافق هسته گزینش عدم اجرای حکم مقرر در
ماده  19قانون استخدام کشوری مبنی بر تبدیل وضعیت به استخدام رسمی وجاهت قانونی ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  509مورخ 1389/11/11
آثار نقض رأی گزینش در مرحله تجدیدنظر
پیام رأی :در صورتی که پس از تجدیدنظر در رأی گزینش ،با رعایت غمض عین از بعضی شرایط ،حکم
تداوم خدمت صادر شود ،ایام عدم اشتغال بدون تعلق حقوق به عنوان سابقه خدمت قابل احتساب میباشد.
رأی وحدت رویه شماره  35مورخ 1365/04/02

تمدید مدت خدمت آزمایشی

پیام رأی :به موجب قانون استخ دام کشوری ،تمدید مدت خدمت آزمایشی در حکم مستخدمین دولت تا
حداکثر دو سال ،بالمانع است.
آرای وحدت رویه به شمارههای  34مورخ  300 ،299 ،1366/07/18و
 301مورخ  82 ،1382/08/11مورخ  333 ، 332 ،1383/03/10و 334
مورخ  56 ،1386/05/07مورخ  430 ،1387/02/01مورخ ،1386/06/18
 837و  838مورخ  1386/08/27و  440مورخ 1387/06/24

برکناری از خدمت در دوره آزمایشی
خدمت
آزمایشی

پیام رأی شماره  300 ،299و  :301استخدام رسمی در واحدهای دولتی امری الزامی نیست و براساس ماده
 20قانون استخدام کشوری ،مستخدم را میتوان در دوران خدمت آزمایشی برکنار نمود.
پیام رأی شماره  :82برکناری مستخدم دولت پس از انقضاء مدت خدمت آزمایشی بدون صدور حکم از
مراجع ذیصالح قانونی مجوزی ندارد.
پیام آرای شماره  334 ،333 ،332و  :56پایان دادن به خدمت مستخدم آزمایشی و یا تغییر وضعیت
استخدامی او به پیمانی بدون تمسک به حکم قانونگذار جواز قانونی ندارد.
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عنوان

مشخصات رأی

موضوع

پیام رأی شماره  :430استخدام رسمی آزمایشی متضمن حق قانونی مکتسبی است که سلب آن جز به موجب
حکم مقرر در ماده  20قانون استخدام کشوری و یا محکومیت به قطع رابطه استخدام رسمی با دولت ،جواز
قانونی ندارد.
پیام رأی شماره  837و  :838برکناری مستخدم دولت پس از اتمام دوره آزمایشی و یا تغییر نوع استخدام او
از رسمی قطعی به پیمانی به استناد مصوبه مورخ  1381/6/24هیأت وزیران مغایر حکم صریح قانونگذار
است.
پیام رأی شماره  :440صدور حکم برکناری مستخدم آزمایشی از خدمت بدون اتکا به مدارک و اسناد معتبر و
خدمت
آزمایشی

استخ دام او به صورت پیمانی در پست ثابت سازمانی مستمر در همان تاریخ اخراج ،موافق هدف و حکم مقنن
نیست.
رأی وحدت رویه شماره  17مورخ 1370/02/17

مهلت برکناری از خدمت آزمایشی

پیام رأی :حکم برکناری مستخدم رسمی آزمایشی باید در طول یا پایان دوره خدمت آزمایشی صادر شود و
برکناری وی در خارج از مهلت خدمت آزمایشی و بدون تمدید رسمی و اداری آن ،فاقد توجیه قانونی است.
رأی وحدت رویه شماره  185مورخ 1371/08/30

مدت خدمت آزمایشی اعضای هیأت علمی

پیام رأی :طبق آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،دوره استخدام
رسمی آزمایشی به مدت سه سال بوده و بررسی و تصویب وضعیت قطعی باید قبل از اتمام این دوره صورت
گیرد.
رأی وحدت رویه شماره  20مورخ 1363/03/28

احتساب مدت خدمت در بخش خصوصی

پیام رأی :احتساب سابقه خدمت در بخش خصوصی جزء مدت خدمت رسمی در مؤسسات مشمول قانون
استخدام کشوری در هر مورد ،نیاز به مجوز قانونی خاص دارد.
رأی وحدت رویه شماره 43مورخ 1377/04/16

احتساب سابقه خدمت مستخدمین ثابت و روزمزد

پیام رأی :تبصره ماده  53آییننامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی ،منحصراً در خصوص احتساب سابقه
خدمت مستخدمین ثابت و روزمزد حکمی از حیث ارتقاء درجه بوده و به کارگران مشمول قانون کار تسری
احتساب مدت
خدمت

نمییابد.
احتساب سابقه خدمت کارکنان منتقل شده به بانک
مرکزی

رأی وحدت رویه شماره  119مورخ 1373/10/17

پیام رأی :احتساب کلیه سوابق خدمت کارکنان منتقل شده به بانک مرکزی از لحاظ تجربه و به منظور ارتقاء
گروه یا ترفیع پایه و درجه ،بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار الزامی نیست.
رأی وحدت رویه شماره  41مورخ 1381/02/08

احتساب مدت خدمت غیر رسمی

پیام رأی :احتساب مدت خدمت غیررسمی کارکنان واحدهای مشمول قانون استخدام کشوری جزء سابقه
خدمت رسمی آنان منوط به تقاضای مستخدم و پرداخت کسور بازنشستگی مدت خدمت غیررسمی است.
آرای وحدت رویه به شمارههای  43مورخ  1385/02/03و  204مورخ
احتساب مدت خدمت زیر پرچم
 170 ،1388/03/03مورخ  38 ،1390/04/06مورخ 103 ،1391/02/04
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(1397ـ )1361
عنوان

مشخصات رأی

موضوع
و  104مورخ 1391/02/25

پیام آرای شماره  43و  :204مدت خدمت زیر پرچم جزء سوابق خدمت دولتی محاسبه میشود.
پیام رأی شماره  :170دوران خدمت سربازی به عنوان خدمت قابل قبول در طرح مسیر ارتقای شغلی
پرستاران قابل احتساب نیست.
پیام آرای شماره  103 ،38و  :104سرباز معلمی به عنوان سابقه حقالتدریس موضوع قانون بکارگیری
احتساب مدت
خدمت

معلمان حقالتدریس قابل احتساب نیست.
احتساب مدت تحصیل طالب مدرسه عالی تربیتی و
قضایی طالب

رأی وحدت رویه شماره  163مورخ 1386/03/13

پیام رأی :عدم احتساب مدت تحصیل طالب مدرسه عالی تربیتی و قضایی طالب که قبل از  1364/12/20به
استخدام آموزش و پرورش درآمدهاند ،جزء سابقه خدمت ،به ادعای عدم سپردن تعهد ثبتی وجاهت ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  362مورخ 1386/05/23
احتساب مدت خدمت افرادی که با اشعه کار میکنند
پیام رأی :افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند ،از افزایش مدت خدمت قابل قبول
منحصراً از حیث بازخرید ،بازنشستگی ،از کار افتادگی و تعیین حقوق وظیفه برخوردار میشوند.
رأی وحدت رویه شماره  1408مورخ 1386/11/30
احتساب سوابق خدمت اعضای هیأت علمی
پیام رأی :احتساب سوابق خدمت قبلی اعضای هیأت علمی دانشگاهها در امور تدریس یا تحقیق منوط به
اجتماع و تحقق شرایط ماده  5فصل سوم آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه است.
رأی وحدت رویه شماره  116مورخ 1387/02/29
احتساب مدت تحصیل دانشجویان در دانشکده علوم
قضایی و خدمات اداری
پیام رأی :احتساب مدت تحصیل دانشجویان خدمات اداری در دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری به
منظور اشتغال به خدمت اداری جواز قانونی ندارد.
احتساب تعطیالت تابستانی در سابقه خدمت معلمان
حقالتدریس

رأی وحدت رویه شماره  194مورخ 1387/03/26

پیام رأی :احتساب ایام تعطیالت فصلی مدارس جزو سابقه خدمت دولتی مستخدمین قراردادی حقالتدریس
مجوزی ندارد.
آرای وحدت رویه به شمارههای رأی وحدت رویه شماره  308مورخ
 791 ،1387/05/06مورخ  208 ،1387/11/08و  209مورخ
1392/03/27

احتساب مدت تحصیل در مدرسه عالی بهداشت

پیام آرای شماره  308و  :791حکم مقنن مبنی بر جواز احتساب مدت تحصیل داوطلبان ورود به خدمت
آموزش و پرورش در دانشسراهای مقدماتی و عالی ،به مدت تحصیل در مدرسه عالی بهداشت مدارس تعمیم
و تسری نمییابد.
پیام آرای شماره  208و  :209در صورتی که اجباری بودن انتقال از وزارت آموزش و پرورش به وزارت
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(1397ـ )1361
عنوان

مشخصات رأی

موضوع

بهداشت احراز شود ،دو سال ایام تحصیل در مدرسه عالی بهداشت به عنوان سابقه خدمت دولتی محاسبه
میشود.
احتساب مدت خدمت در جمعیت هالل احمر

رأی وحدت رویه شماره  589مورخ 1387/09/03

پیام رأی :جواز قانونی احتساب مدت خدمت مستخدمین رسمی جمعیت هالل احمر در صورت انتقال آنان به
واحدهای دولتی ،به افرادی که از خدمت در آن جمعیت مستعفی یا اخراج شدهاند ،تسری نمییابد.
رأی وحدت رویه شماره  200مورخ 1388/03/03
مدت خدمت قراردادی دستیاران پزشکی
پیام رأی :مدت خدمت قراردادی دستیاران پزشکی در صورت تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده 151
احتساب مدت
خدمت

قانون استخدام کشوری ،جزء سابقه خدمت دولتی قابل احتساب است.
آرای وحدت رویه به شمارههای  458و  459مورخ  511 ،1388/05/25و
سابقه اشتغال به خدمت مستمر و تمام وقت
 512مورخ  1389/11/18و  59مورخ 1391/02/11
پیام آراء :با توجه به تعریف خدمت دولتی در قانون استخدام کشوری ،سابقه اشتغال به خدمت مستمر و تمام
وقت کارمندان در یکی از واحدهای دولتی جزء سابقه خدمت احتساب میشود.
آرای وحدت رویه به شمارههای  540مورخ  1390/12/01و  222مورخ
ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی
1391/04/26
پیام آراء :ایام عدم خدمت ناشی از بازخریدی خدمت نمیتواند به عنوان خدمت قابل قبول دولتی محسوب
شود.
مرجع صالح رسیدگی درخواست به احتساب ایام اشتغال

رأی وحدت رویه شماره  484مورخ 1392/07/29

پیام رأی :رسیدگی به درخواست اصالح حکم کارگزینی و احتساب ایام اشتغال تحت عنوان قرارداد کار در
صالحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.
شرط احتساب سابقه خدمت در نهادهای انقالب اسالمی

رأی وحدت رویه شماره  492مورخ 1392/07/29

پیام رأی :تمام وقت بودن ،شرط احتساب سابقه خدمت در نهادهای انقالب اسالمی در سوابق خدمت دولتی
کارمندان از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه محسوب میشود.
رأی وحدت رویه شماره  739مورخ 1392/10/30
احتساب فاصله خدمتی میان فارغالتحصیلی تا زمان
اشتغال
پیام رأی :احتساب فاصله خدمتی میان فار غالتحصیلی تا زمان اشتغال متعهدین خدمت به آموزش و پرورش
به عنوان سابقه خدمت دولتی وجاهت قانونی ندارد.
احتساب ایام حضور در جبهه به عنوان خدمت دولتی

رأی وحدت رویه شماره مورخ  1127مورخ 1393/07/07

پیام رأی :سپاه پاسداران و سایر نیروهای مسلح و مراجع دیگری که به اعزام نیرو به جبهههای جنگ مبادرت
میکردند در خصوص احتساب ایام حضور در جبهه به عنوان خدمت دولتی تکلیفی ندارند.

26
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(1397ـ )1361
عنوان

موضوع
مشمولین الیحه قانونی احتساب سوابق خدمت دولتی
کارمندان قضایی وزارت دادگستری مصوب
1358/11/20

مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  9مورخ 1362/08/09

پیام رأی :ماده واحده مصوب  1358/11/20شورای انقالب در مورد احتساب سوابق خدمت اداری و آموزشی
مقید به وصف «کارمندان قضایی تا تاریخ تصویب این قانون» میباشد و افاده عموم و اطالق نمیکند و به
احتساب مدت
خدمت
کارکنان
قضایی

کارمندانی که بعد از تاریخ تصویب ماده واحده به شغل قضایی اشتغال ورزیدهاند تسری ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  49مورخ 1364/11/21
مدت کارآموزی قضات دادگستری
پیام رأی :مدت کارآموزی قضات دادگستری جزء مدت خدمت محسوب ولی از لحاظ ترفیع جزء مدت توقف
در پایه منظور نخواهد شد.
ایام انتظار خدمت مستخدمین قضایی

رأی وحدت رویه شماره  214مورخ 1369/09/20

پیام رأی :ایام انتظار خدمت مستخدمین قضایی که بنا به درخواست خود منتظر خدمت میشوند ،جزء سنوات
خدمت آنها محسوب نمیشود و آنها حق هیچگونه مقرری ندارند.
رأی وحدت رویه شماره  279مورخ 1388/03/31
عطف بماسبق شدن آثار قانون مقررات اداری استخدامی
دادستانی کل ،دادسراها و دادگاههای انقالب
پیام رأی :نظر به عطف بماسبق شدن آثار قانون مقررات اداری استخدامی دادستانی کل ،دادسراها و
دادگاههای انقالب ،سوابق خدمت کارکنانی که قبل از تصویب قانون ( )11370/02/11از سازمان محل
خدمت منفک شدهاند ،احتساب میشود.
حق مکتسب در ارتقای شغلی

رأی وحدت رویه شماره  67مورخ 1366/10/14

پیام رأی :مصوبات هیأت وزیران در خصوص ممنوعیت انتصاب مستخدمان با بیش از سی سال سابقه خدمت
به پست باالتر ،نافی حق مکتسب آنان در نتیجه اعمال ماده  36قانون استخدام کشوری و آییننامه اجرایی
آن در راستای تغییر گروه مستخدم نیست.
مرجع تشخیص ارزش تحصیلی دورههای آموزشی خاص
و مرجع تعیین شرایط احراز مشاغل مختلف
ارتقای شغلی

رأی وحدت رویه شماره  65مورخ 1378/03/02

پیام رأی :مرجع تشخیص ارزش تحصیلی دورههای آموزشی خاص در جهت ارتقاء سطح علمی و تجربی
مستخدمان دولت ،شورای ارزشیابی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مرجع تعیین شرایط احراز مشاغل
مختلف و ارتقاء به طبقات باالتر و برخورداری از گروه آن از حیث مدرک تحصیلی و سوابق تجربی و سایر
عوامل مربوط ،سازمان امور اداری و استخدامی میباشد.
مرجع تعیین شرایط احراز الزم جهت تصدی پستهای آرای وحدت رویه به شمارههای  398و  399مورخ  1378/12/08و 320
مورخ 1391/06/13
ثابت سازمانی و ارتقاء گروه مربوط
پیام آراء :تعیین شرایط احراز الزم جهت تصدی پستهای ثابت سازمانی و ارتقاء گروه مربوط از حیث
تحصیالت و سوابق تجربی بر عهده شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است.
رأی وحدت رویه شماره  139مورخ 1379/04/12
تأثیر مدت عدم اشتغال در ارتقای گروه
پیام رأی :احتساب مدت عدم اشتغال مستخدم رسمی به خدمت از حیث ارتقای گروه مجوز قانونی ندارد.
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(1397ـ )1361
عنوان

مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  337و  338مورخ 1379/11/16

موضوع
تأثیر دورههای آموزشی یا کارآموزی در ارتقای گروه

پیام رأی :بهرهمندی کارکنان دولت از حقوق و مزایای دورههای آموزشی یا کارآموزی در حد ارزش تحصیلی
معتبر برای ارتقاء گروه امکانپذیر است.
ارتقای گروه شغلی کارمندان وزارت امور اقتصادی و آرای وحدت رویه به شمارههای  1255و  1256مورخ  1386/10/30و
 94مورخ 1387/02/22
دارایی
پیام آراء :تسری صدور مجوز ارتقای گروه شغلی کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به کارمندانی که در
فاصله بین سالهای  1340تا  1346دوره آموزشگاه عالی وزارت دارایی را نگذرانیدهاند ،مجوزی ندارد.
آرای وحدت رویه به شمارههای  1060مورخ  198 ،1386/09/27مورخ
1387/03/26

تأثیر مدرک تحصیلی در ارتقای گروه

پیام رأی شماره  :1060ارتقاء گروه مستخدمین دولت منوط به داشتن مدرک تحصیلی مرتبط در پست ثابت
سازمانی مورد تصدی است و مجرد ارائه مدرک تحصیلی غیرمرتبط موجد حق ارتقاء گروه نیست.
پیام رأی شماره  :198مجرد اخذ مدرک تحصیلی باالتر در طول خدمت به تنهایی کافی برای تغییر پست
ارتقای شغلی

ثابت سازمانی و ارتقاء گروه مستخدم دولت نیست و منظور نمودن مدرک تحصیلی باالتر که در دوران خدمت
اخذ می شود بدون تاثیر آن در رشته شغلی مورد تصدی و یا تغییر رشته شغلی متناسب و ارتقاء گروه براساس
آن نیز مالک موجهی ندارد.
شرط ارتقای مستخدمین آموزشی

رأی وحدت رویه شماره  852مورخ 1387/12/11

پیام رأی :تسری تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص ارتقای مستخدمین آموزشی و برخورداری از فوق-
العاده ویژه به اشخاصی که اشتغال مستمر و تمام وقت به تدریس ندارند ،وجاهت قانونی ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  41مورخ 1388/02/06
تأثیر زمان بازنشستگی در تغییر سمت و ارتقای پست
پیام رأی :تغییر سمت و ارتقاء پست ثابت سازمانی ،منوط به تاریخ استحقاق مستخدم است و مشروط و مقید
به فاصله تاریخی خاصی تا زمان بازنشستگی وی نیست.
آرای وحدت رویه به شمارههای  198مورخ  1389/05/25و  264الی
اعالم نظر هیأت ممیزه در ارتقاء
 287مورخ 1392/04/24
پیام رأی شماره  :198صرف وجود شرایط ارتقا در شخص متقاضی و در زمان تصویب مصوبه هیات وزیران،
بدون تشخیص و اعالم نظر در میزان امتیازات توسط هیات ممیزه نمیتواند منشاء اثر باشد.
پیام رأی شماره  264الی  :287تأخیر یا عدم ارسال تقاضای مستخدم به هیأت ممیزه نافی حق مستخدم
نبوده و اظهارنظ ر اداره بدون طرح در هیأت ممیزه مبنی بر استحقاق یا عدم استحقاق مستخدم توجیه حقوقی
ندارد.
استفاده توأمان از مزایای طرح مسیر ارتقاء شغلی و
همترازی برای معلمان

رأی وحدت رویه شماره  407و  408مورخ 1390/09/28

پیام رأی :اشخاصی که مطابق ضوابط مربوط استحقاق دریافت فوقالعاده ویژه معلمان و حق همترازی موضوع
ماده  8قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را دارند ،امکان برخورداری از دو حق مذکور به نحو توأمان
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عنوان

مشخصات رأی

موضوع
را خواهند داشت.

رأی وحدت رویه شماره  976مورخ 1394/08/05

برخورداری از عنوان معلم خبره

پیام رأی :برخورداری از عنوان معلم خبره در بدو اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی و پیش از تحقق اصالحیه
ارتقای شغلی

مورخ  1384/04/12شورای امور اداری و استخدامی کشور امکانپذیر نیست.
رأی وحدت رویه شماره  829مورخ 1396/08/30
قبولی در آزمون ارتقای پست
پیام رأی :صرف قبولی در آزمون ارتقاء پست بدون رعایت سایر شرایط قانونی ،داللتی بر الزام به اختصاص
پست ندارد.
برخورداری از مزایای مربوط به دوره دو ساله آموزشی

رأی وحدت رویه شماره  175مورخ 1377/08/16

پیام رأی :برخورداری از مزایای مربوط به دوره دو ساله آموزشی منوط به تفویض پست ثابت سازمانی در
رشته کارشناسی در زمان اشتغال به خدمت و اجتماع شرایط مقرر است.
رأی وحدت رویه شماره  179مورخ 1377/08/23
ارزش تحصیلی دوره دو ساله کمک آموزگاری
پیام رأی :ارزش تحصیلی دوره دو ساله کمک آموزگاری در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق
ارزش
دورههای
آموزشی و
تحصیلی
کارکنان

کارکنان دولت ،معادل سوم راهنمایی است.
مرجع تشخیص ارزش تحصیلی دورههای آموزشی خاص

آرای وحدت رویه به شمارههای  65مورخ  1378/03/02و  910مورخ
1386/08/29

پیام آراء :مرجع تشخیص ارزش تحصیلی دورههای آموزش خاصی در جهت ارتقاء سطح علمی و تجربی
مستخدمین دولت از وظایف اختصاصی شورای ارزشیابی وزارت فرهنگ و آموزش عالی میباشد و تسری آثار
مترتب بر یک دوره تحصیلی خاص از لحاظ ارزش تحصیلی به دورههای بعدی قانوناً الزامی نیست و ارزش
تحصیلی هر دوره علیاطالق به تشخیص شورای مذکور راجع است.
رأی وحدت رویه شماره  261مورخ 1378/06/20
ارزش تحصیلی دوره  5ساله دیپلم علمی
پیام رأی :ارزش تحصیلی دوره  5ساله دیپلم علمی در فاصله سالهای 1335ـ  1325از لحاظ استخدامی
معادل دیپلم کامل متوسطه است و مستلزم استفاده از مزایای مربوط است.
رأی وحدت رویه شماره  337و  338مورخ 1379/11/16
بهرهمندی کارکنان دولت از حقوق و مزایای دورههای
آموزشی یا کارآموزی
پیام رأی :بهرهمندی کارکنان دولت از حقوق و مزایای دورههای آموزشی یا کارآموزی در حد ارزش تحصیلی
معتبر برای ارتقاء گروه امکانپذیر است.
مرجع تعیین درجه اعتبار مدارک تحصیلی و مرجع تعیین آرای وحدت رویه به شمارههای  837مورخ  1384/12/21و  226و 227
شرایط تحصیلی و تجربی الزم برای احراز پستهای مورخ 1389/06/22
ثابت سازمانی
پیام رأی شماره  :837تعیین درجه اعتبار مدارک تحصیلی به عهده وزارت علوم و تعیین شرایط تحصیلی و
تجربی الزم برای احراز پستهای ثابت سازمانی به عهده شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور
است.
پیام رأی شماره  226و  :227تعیین شرایط احراز مشاغل مختلف و ارتقاء به طبقات باالتر و برخورداری از
گروه آن از حیث مدرک تحصیلی و پیش ینه تجربی و دیگر عوامل مؤثر ،بر عهده سازمان مدیریت و برنامه
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موضوع
ریزی کشور است.

شرط اعتبار قانونی دورههای آموزشی و ارزش تحصیالت آرای وحدت رویه به شمارههای  1044مورخ  1388 ،1386/09/25مورخ
 1386 /11/28و  41مورخ 1392/01/26
اشخاص
پیام رأی شماره  :1044تشکیل دورههای آموزشی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذیصالح و همچنین تعیین
ارزش تحصیالت اشخاص بدون تأیید مراجع مذکور واجد عنوان و اعتبار قانونی نیست.
پیام رأی شماره  :1388در صورت عدم تعیین ارزش تحصیلی دورههای آموزشی خاص و یا تحصیالت
ارزش

دانشگاهی کارمند از سوی شورای ارزشیابی وزارت علوم ،برخورداری وی از مزایای این دورهها جواز قانونی

دورههای

ندارد.

آموزشی و

پیام رأی شماره :41گواهیهای تحصیلی صادره از آموزشکدههای فاقد تأییدیه از وزارت علوم ،فاقد هرگونه

تحصیلی

ارزش استخدامی است.
ارزش همترازی برای دورههای آموزشی داخل سازمانی
صادره از دانشگاهها

کارکنان

رأی وحدت رویه شماره  22مورخ 1391/01/28

پیام رأی :دستگاههای اجرایی تکلیفی به پذیرش ارزش همترازی برای دورههای آموزشی داخل سازمانی
صادره از دانشگاهها جهت استخدام و ارتقاء ندارند.
مالک حاکم بر اعمال شرایط و چگونگی برخورداری از

رأی وحدت رویه شماره  1235و  1236مورخ 1396/12/08

مزایای ناشی از بخشنامههای مربوط به آموزش کارکنان
پیام رأی :مالک حاکم بر اعمال شرایط و چگونگی برخورداری از مزایای ناشی از بخشنامههای مربوط به
آموزش کارکنان شرایط مصرح در خود بخشنامههای آموزشی است.
رأی وحدت رویه شماره  296مورخ 97/2/11
تغییر پست براساس مدرک تحصیلی باالتر
پیام رأی :صرف اخذ مدرک تحصیلی باالتر در طول مدت خدمت برای تغییر پست سازمانی کافی نمی باشد.
رأی وحدت رویه شماره  115مورخ 1377/06/07

اعطای گروه تشویقی به قضات

پیام رأی :مصوبه اعطاء گروه تشویقی به مشمولین طرح طبقهبندی مشاغل اداری به قضات دادگستری که
اعطای گروه
تشویقی

دارای مقررات استخدامی خاص هستند ،تسری نمییابد.
رأی وحدت رویه شماره  403مورخ 1387/06/03
تساوی امتیازات ارزشیابی مستخدمین
پیام رأی :در خصوص اعطای گروه تشویقی به مستخدمینی که خدمات برجسته انجام دادهاند ،در صورت
تساوی امتیازات ارزشیابی در هر واحد سازمانی ،نظر تأییدکننده نهایی مالک تعیین کارمند برجسته است.
حق مکتسب کارمندان درخصوص بهرهمندی از گروه آرای وحدت رویه به شمارههای  642مورخ  1387/09/24و  789مورخ
1387/11/08
تشویقی
پیام آراء :تعلق گروه تشویقی به جهت خدمات برجسته از مصادیق حقوق مکتسب قانونی مستخدم در زمان
اشتغال به خدمت است که صدور حکم بازنشستگی نافی حق مذکور نخواهد بود.
رأی وحدت رویه شماره  40مورخ 1388/02/06
ارتقای کارکنان هیأت مدیره شرکت فوالد ایران
پیام رأی :طبق مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی فوالد ایران ،مستخدمینی که چهارسال توقف در باالترین
شغل مورد تصدی و مدت خدمت مقرر در آن مصوبه را داشتهاند یک گروه شناور یا تشویقی دریافت می-
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موضوع
نمودند.

آرای وحدت رویه به شمارههای  617مورخ  1389/12/23و  451مورخ
1392/07/15

اعطای گروه تشویقی به رزمندگان و ایثارگران

پیام رأی شماره  :617اعطای گروه تشویقی به رزمندگانی که حداقل  6ماه متوالی یا  9ماه متناوب در
جبهههای نبرد حق علیه باطل خدمت نمودهاند ،منوط به گواهی کمیسیون ستاد مشترک سپاه پاسداران است.
پیام رأی شماره  :451به موجب تبصره  7الحاقی به ماده  3قانوننظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
مصوب سال  ،1381مقرر شده است دولت میتواند به مدیران و مستخدمان ایثارگری که خدمات برجسته
انجام داده باشند عالوه بر گروههای تشویقی تبصره یاد شده یک الی دو گروه تشویقی دیگر اعطاء نماید.
رأی وحدت رویه شماره  1مورخ 1370/01/20

مهلت ارائه درخواست کتبی تبدیل وضعیت

پیام رأی :درخواست کتبی مستخدم جهت تبدیل وضعیت بر اساس الیحه قانونی نحوه اجرای مفاد ماده 150
قانون استخدام کشوری ،مقید به مهلتی نیست.
رأی وحدت رویه شماره  240مورخ 1377/11/10

عدم جذب کارمندان قراردادی به ادعای حذف بودجه

پیام رأی :عدم جذب کارمندان قراردادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به ادعای حذف بودجه پیشنهادی با
توجه به مجوز استخدام مصرح در قوانین بودجه سالهای  1370و  ،1373انطباق با قانون ندارد.
تبدیل وضعیت

تبدیل وضعیت کارکنان شرکت پشتیبانی امور دام کشور

رأی وحدت رویه شماره  743الی  745مورخ  1384/11/30و  685الی
 692مورخ 1386/08/13

پیام آراء :کارکنانی که در تاریخ تصویب اساسنامه شرکت پشتیبانی امور دام کشور در شرکت مزبور به خدمت
اشتغال داشتهاند ،در صورت اجتماع شرایط قانونی ،مشمول تبدیل وضع به مستخدم ثابت و رسمی بودهاند.
آرای وحدت رویه به شمارههای  829و  830مورخ  1384/12/21و 937
مورخ 1386/09/06

دایره شمول قانون تعدیل نیروی انسانی

پیام رأی شماره  829و  :830ت سری مقررات قانون تعدیل نیروی انسانی در باب جواز تبدیل مستخدمین
غیررسمی به رسمی به افرادی که به صورت کارگر مشمول قانون کار به خدمت گرفته شدهاند ،مجوز قانونی
ندارد.
پیام رأی شماره  :937مطابق تبصره  2ماده  50آییننامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور،
مستخ دمان شهرداری در هرحال مشمول قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی در دستگاههای دولتی مصوب
 1366و اصالحات بعدی آن و قوانین مربوط به اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه هستند؛ لذا حسب تبصره
 2ماده  7قانون تعدیل نیروی انسانی ،مستخدمین پیمانی سازمان اتوبوسرانی به شرط داشتن حداقل  8سال
سابقه ،ذیحق به تبدیل وضع به مستخدم رسمی هستند.
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رأی وحدت رویه شماره  912مورخ 1386/08/29

موضوع
تبدیل وضعیت کارکنان شرکت شیالت

پیام رأی :کارکنان غیررسمی سازمان شیالت ایران با داشتن دیپلم و  8سال سابقه خدمت و یا فوق دیپلم و
مدرک تحصیلی باالتر با  2سال سابقه خدمت به شرط وجود پست ثابت سازمانی ،به رسمی تبدیل میشوند.
آرای وحدت رویه به شمارههای 1178مورخ  1386/10/09و 144 ،143
تبدیل وضعیت کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی
و  145مورخ 1387/03/05
پیام آراء :به موجب تبصره الحاقی به ماده  12آییننامه مالی ،معامالتی ،استخدامی و نظام پرداخت سازمان
تعزیرات حکومتی مصوب  1381/12/24هیأت وزیران ،سازمان میتواند مستخدمین قراردادی تمام وقت
تبدیل وضعیت

واجد شرایط خود را با داشتن حداقل مدرک کاردانی و  2سال سابقه همکاری با هماهنگی سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور به رسمی تبدیل نماید این تبصره شامل احراز کنندگان شرایط این ماده تا تاریخ
 1383/05/26است.
تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی

آرای وحدت رویه به شمارههای  136مورخ  1387/03/05و  244مورخ
1387/04/23

پیام آراء :با توجه به اشتغال مستمر مستخدم پیمانی به مدت طوالنی در پست ثابت سازمانی و انطباق
وضعیت وی با تصویبنامه مورخ  1367/04/02هیأت وزیران ،درخواست تبدیل وضعیت وی به رسمی،
موافق قانون است.
مهلت دستگاههای دولتی به تبدیل وضعیت مستخدمین
خرید خدمت به پیمانی

رأی وحدت رویه شماره  555مورخ 1387/08/19

پیام رأی :دستگاههای دولتی موضوع ماده یک تصویبنامه چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان
خرید خدمت به پیمانی باید ظرف  6ماه وضعیت خدمتی کارکنان خرید خدمت خود را به پیمانی تغییر دهند.
رأی وحدت رویه شماره  631مورخ 1387/09/17
مرجع قبول یا رد تقاضای تبدیل وضعیت کارکنان
پیام رأی :قبول یا رد تقاضای اشخاص در خصوص استخدام به طور رسمی و یا تبدیل وضع از پیمانی به
رسمی در زمره وظایف و اختیارات اختصاصی وزارتخانهها یا سازمانهای دولتی مربوط قرار دارد.
رأی ایجاد رویه شماره  640مورخ 1387/09/24
تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به پیمانی
پیام رأی :تبدیل یا تغییر وضعیت استخدامی اشخاص از موقعیت آزمایشی به پیمانی خالف احکام صریح
مقنن در مواد  19 ،18و  20قانون استخدام کشوری است.
آرای وحدت رویه به شمارههای  460مورخ  869 ،1389/10/20مورخ
تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی
 223 ،1388/12/10مورخ  1391/04/26و  1380مورخ 1393/09/03
پیام رأی شماره  :460مصوبه مورخ  1378/03/01هیأت وزیران ،ناظر به تبدیل وضعیت از قرارداد خرید
خدمت به پیمانی بوده و شامل کارکنانی که به صورت قرارداد انجام کار معین اشتغال داشتهاند ،نبوده است.
پیام رأی شماره  :869مصوبه مورخ  1384/02/15هیأت وزیران ،متضمن بهکارگیری افراد به صورت قرارداد
انجام کار معین است و از آن الزام دستگاه اجرایی بر تبدیل وضعیت آنها به استخدام پیمانی افاده نمیشود.
پیام رأی شماره  :223وجود مجوز و احراز شرایط عمومی استخدام ،شرط تبدیل وضعیت از قراردادی به
پیمانی است.
پیام رأی شماره  :1380در قانون مدیریت خدمات کشوری ،مقولهای به عنوان تبدیل وضعیت خدمتی از
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موضوع
قراردادی به پیمانی یا رسمی پیشبینی نشده است.
اعتبار مقررات قانون تعدیل نیروی انسانی

رأی وحدت رویه شماره  200مورخ 1389/05/25

پیام رأی :حکم قانون تعدیل نیروی انسانی در رابطه با شرط داشتن  8سال سابقه خدمت پیمانی در یک
دستگاه برای تبدیل وضع از پیمانی به رسمی ،با حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نشده است.
آرای وحدت رویه به شمارههای  40مورخ  66 ،65 ،1391/02/04مورخ
تبدیل وضعیت کارکنان شهرداریها
 1391/02/11و  313و  314مورخ 1391/06/13
پیام ارای شماره  65 ،40و  :66مطابق ماده  117قانون مدیریت خدمات کشوری ،نهادهای عمومی غیردولتی
تبدیل وضعیت از شمول قانون مذکور خارج هستند .بنابراین ،قانون یاد شده بر کارکنان شهرداریها حاکمیت ندارد و مشمول
احکام مقرر در آییننامه استخدامی کارکنان شهرداریها مصوب سال 1381خواهند بود .نظر به این که در
آییننامه مذکور تصدی پست های سازمانی به برگزاری امتحان یا مسابقه و داشتن اعتبار مصوب و اخذ مجوز
استخدام از مراجع ذیصالح و موافقت وزارت کشور موکول شده است ،الزام شهرداری به تبدیل وضعیت
استخدامی بدون طی مراحل فوقالذکر موجبی ندارد.
پیام رأی شماره  313و  :314مطابق ماده  14آییننامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب
 1381/5/15هیأت وزیران ،داشتن سه سال سابقه خدمت متوالی ،شرط تبدیل وضعیت کارکنان شهرداریها
است.
لزوم وجود رابطه استخدامی با دستگاههای اجرایی

رأی وحدت رویه شماره  876مورخ 1391/11/23

پیام رأی :انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه دولتی ،شرط تبدیل وضعیت نیروهای شاغل در این دستگاهها
است.
مرجع صالح رسیدگی به درخواست تبدیل وضعیت
کارکنان دستگاهها از قراردادی به پیمانی

رأی وحدت رویه شماره  705مورخ 1392/10/16

پیام رأی :دیوان عدالت اداری مرجع صالح رسیدگی به درخواست تبدیل وضعیت کارکنان دستگاهها از
قراردادی به پیمانی است.
تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد کار معین

آرای وحدت رویه به شمارههای  849الی  874مورخ  15 ،1392/12/14و
 51مورخ  1397/1/21و  2163و  2164مورخ 97/12/21

پیام رأی شماره  849الی  :874بکارگیری نیروهای شرکتی در امور مربوط به پستهای سازمانی حکایت از
نیاز دستگاه اجرایی به خدمات این اشخاص دارد ،لذا بایستی نسبت به بکارگیری آنان با تنظیم قرارداد
ساعتی یا کار معین اقدام نماید.
پیام رأی شماره  15و  :51تبدیل وضعیت مستخدمین از شرکتی به قراردادی مستلزم اشتغال از طریق
شرکتهای خصوصی واسطه در پستهای سازمانی دستگاههای اجرایی است.
پیام رأی شماره  2163و  :2164صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری
و پستهای سازمانی در دستگاههای ا جرایی هیچ گونـه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای
شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه
های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده  32قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.
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مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  71 ،70و  72مورخ 1363/05/15

موضوع
ترفیع هم ردیفان شهربانی

پیام رأی :با توجه به اینکه تبصره  11قانون بودجه سال  1347در خصوص ترفیع صریحاً ناظر به
ترفیع

مستخدمانی است که مشمول مرحله اول قانون استخدام کشوری بوده و در تاریخ تصویب قانون مزبور یعنی
 1345/3/31بر اساس مقررات حاکم وقت استحقاق ترفیع یا اضافه داشتهاند و تعمیم تبصره یادشده به هم-
ردیفان شهربانی که در تاریخ مذکور از شمول مقررات استخدام کشوری سابق و الحق خارج بودهاند وجه و

نظام
ارزشیابی
کارکنان

جواز قانونی ندارد.
قانون حاکم بر ارزشیابی ساالنه

رأی وحدت رویه شماره  272مورخ 1396/03/30

پیام رأی :نظر به اینکه به موجب ماده  127قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین و مقررات عام و
خاص مغایر این قانون به استثنای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت از تاریخ الزماالجرا شدن
این قانون لغو شده است لذا اعمال امتی از ارزشیابی ساالنه در زمان حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت خدمات
کشوری بر مبنای دستورالعمل ارزشیابی کارمندان صنعت بیمه مصوب سال  1381هیأت وزیران منطبق با
قانون نیست.
رأی وحدت رویه شماره  136مورخ 1373/11/08

اعمال همترازی به بازنشستگان

پیام رأی :با اعمال همترازی در زمان تصدی سمت مربوط ،تغییرات بعدی همترازی به کارمندان بازنشسته
تسری نخواهد داشت مگر در قوانین موضوعه پیشبینی و قید گردد.
رأی وحدت رویه شماره  1192مورخ 1386/10/11

عدم تأثیر مدرک غیر همتراز در امور استخدامی

پیام رأی :در صورتی که تحصیالت غیررسمی مستخدمین دولت توسط مراجع ذیصالح از نظر استخدامی
همتراز مدارک تحصیلی شناخته نشود ،تأثیر آن در امور استخدامی وجاهت قانونی ندارد.
برقراری همترازی موضوع ماده  8قانون نظام هماهنگ آرای وحدت رویه به شمارههای  9مورخ  990 1387/01/18و مورخ
1393/06/10
پرداخت کارکنان دولت
همترازی

پیام رأی شماره  :9حکم مقرر در ماده  8قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه
 1370ناظر به دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی به
تشخیص مراجع ذیصالح است که در مراکز یا واحدهای آموزشی ،مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول
قانون مذکور اشتغال به کار دارند و تعمیم و تسری حکم قانونگذار به افرادی که با طی دورههای آموزشی
خاص مرتبط با پست ثابت سازمانی خود ،منحصراً از ارتقاء گروه شغلی همانند دارندگان مدرک تحصیلی فوق
لیسانس برخوردار شدهاند و تحصیالت آنان در دورههای آموزشی مخصوص ،توسط مراجع ذیصالح از نظر

علمی ،فوق لیسانس یا معادل و همتراز آن شناخته نشده است ،محمل قانونی ندارد.
پیام رأی شماره  :990برقراری همترازی موضوع ماده  8قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ،منوط به
احراز اجتماع شرایط مقرر در قانون و مقررات مربوط است.
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موضوع
مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  219مورخ 1387/04/09

پیام رأی :کارکنان شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن از جمله شرکت مناطق نفت خیز جنوب
مشمول مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت میباشند.
رأی وحدت رویه شماره  407و  408مورخ 1390/09/28
امکان استفاده توأمان از مزایای طرح مسیر ارتقاء شغلی
و همترازی برای معلمان
پیام رأی :اشخاصی که مطابق ضوابط مربوط استحقاق دریافت فوقالعاده ویژه معلمان و حق همترازی موضوع
ماده  8قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را دارند ،امکان برخورداری از دو حق مذکور به نحو توأمان
همترازی

را خواهند داشت.
منصرف بودن ماده  110قانون مدیریت خدمات کشوری
از اشخاص مشمول همترازی اعضای هیأت علمی

رأی وحدت رویه شماره  218مورخ 1391/04/26

پیام رأی :حکم مقرر در ماده  110قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  1386/7/8و بند الف آن ،ناظر بر
تعیین حقوق کلیه بازنشستگان ،موظّفان یا مستمری بگیران اعضای هیأت علمی و قضات بازنشسته ،از
کارافتاده و فوت شده است و منصرف از کسانی است که همترازی اعضای هیأت علمی موضوع ماده  8قانون
نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال  1370را دریافت میکرده و عضو هیأت علمی نبودهاند.
رأی وحدت رویه شماره  1324مورخ 1397/05/23
فوقالعاده همترازی
پیام رأی :بهرهمندی از فوق العاده همترازی با اعضای هیأت علمی منحصراً منوط به داشتن مدرک فوق
لیسانس یا دکتری می باشد لذا لحاظ سوابق تجربی برای اعطاء همترازی در واقع توسعه حکم قانونگذار و
خالف قانون می باشد.
لزوم رعایت مقررات قانون استخدام کشور در تعیین
ضریب ریالی

رأی وحدت رویه شماره  127مورخ 1381/04/09

پیام رأی :تعیین ضریب ریالی جدول حقوقی کارکنان شرکت راهآهن بدون هماهنگی با ضریب موضوع ماده
 33قانون استخدام کشوری ،خالف قانون است.
آرای وحدت رویه به شمارههای  799مورخ  1385/12/05و  394مورخ
بهرهمندی کارمندان از تمامی حقوق و مزایا
1389/09/29

حقوق و

پیام آراء :کمبود یا فقدان اعتبار و ضرورت صرفهجویی در هزینههای جاری ،سالب حق قانونی مستخدم

مزایا

رسمی در برخورداری از تمام حقوق و مزایا و فوقالعادههای مربوط نیست.
آرای وحدت رویه به شمارههای  667مورخ  1388/09/16و  584و 585
افزایش حقوق و مزایا براساس نرخ تورم سالیانه
مورخ 1390/12/22
پیام رأی شماره  :667طبق قانون برنامه چهارم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری ،دولت موظف شده
ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان را در ابتدای هر سال متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
(در اجرای ماده  91قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،دادنامه شماره  667مورخ  1388/09/16هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره  1218مورخ  1394/10/29این هیأت نقض شده است).
پیام رأی شماره  584و  :585دولت مکلف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولتی را متناسب با نرخ
تورم در طی برنامه چهارم توسعه افزایش دهد.
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مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  330مورخ 1391/06/20

موضوع
پرداخت حقوق و مزایا در زمان قطع رابطه کاری

پیام رأی :مستخدم دولت در فاصله قطع رابطه کاری تا زمان اعاده به خدمت به موجب حکم دیوان استحقاق
دریافت حقوق و مزایا را ندارد.
اعمال ضریب افزایش حقوق کارکنان آموزش و پرورش
استثنایی کشور

رأی وحدت رویه شماره  1998الی  2001مورخ 1393/12/25

پیام رأی :اعمال ضریب  1/2به حقوق و مزایای مستمرکارکنان آموزش و پرورش استثنایی کشور از

حقوق و مزایا

1387/1/1تا تاریخ حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری منطبق با قوانین و مقررات است.
آرای وحدت رویه به شمارههای  1345مورخ  97/5/30و  1897و 1899
پرداخت حقوق و مزایا کارکنان نظام سالمت
مورخ 1397/10/04
پیام رأی شماره  :1345کلیه مشمولین قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سالمت از جمله
مستخدمین سازمان تأمین اجتماعی از زمان الزم االجرا شدن قانون مستحق برخورداری از حقوق وضع شده
در این قانون می باشند و عدم تأمین اعتبار یا تأخیر در اعمال آن حقوق مکتسبه مشمولین قانون را از بین
نخواهد برد.
پیام رأی شماره  1897و  :1899شاغلین رشته شغلی فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی موسوم به مراکز
اورژانس  115و نیز شاغلین رشته شغلی فوریتهای پزشکی بیمارستانها و مراکز درمانی شبانه روزی دولتی و
غیر دولتی مشمول احکام قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سالمت مصوب سال  1388تلقی می
شوند.
رأی وحدت رویه شماره  754مورخ 1388/10/21

پرداخت تفاوت تطبیق به قضات

پیام رأی :قضات ،مادامی که بدون محکومیت انتظامی و به لحاظ مقتضیات دستگاه قضایی در مشاغلی با گروه
پایینتر منصوب شده و خدمت مینمایند ،تفاوت حقوق گروه قبلی با گروه جدید را دریافت میکنند.
پرداخت تفاوت تطبیق با اجرایی شدن قانون مدیریت آرای وحدت رویه به شمارههای  189مورخ  1390/04/27و  122مورخ
1396/02/19
خدمات کشوری
پیام رأی شماره  :189در صورت کاهش دریافتی مستخدم با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ،وی مستحق
دریافت تفاوت تطبیق میباشد.

تفاوت تطبیق

پیام رأی شماره  :122کسانی که بعد از الزم االجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت استخدام شده یا میشوند ،مشمول حکم تبصره
ماده  78این قانون نیستند تا احکام کارگزینی آنان با کارمندان نظیر از تاریخ استخدام قابل تطبیق باشد.

رأی وحدت رویه شماره  627مورخ 1392/09/11

تفاوت تطبیق در فرض تبدیل وضعیت مستخدم

پیام رأی :تفاوت تطبیق مصرح در تبصره ماده  78قانون مدیریت خدمات کشوری ،در صورتی پرداخت می-
شود که با اجرای فصل دهم قانون مذکور ،حقوق ثابت و فوقالعادههای مشمول کسور بازنشستگی هر یک از
کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت میکردند کاهش یابد لذا فوقالعاده مخصوص پیمانی در
صورت تبدیل وضعیت مستخدم به رسمی در تفاوت تطبیق لحاظ نمیگردد.
رأی وحدت رویه شماره  695و  696مورخ 1392/10/09

پرداخت تفاوت تطبیق به کارکنان بنیاد مستضعفان

پیام رأی :با اجرای آییننامه جدید نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بنیاد مستضعفان ،کارکنان این بنیاد
مستحق دریافت تفاوت تطبیق میباشند.
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مشخصات رأی
آرای وحدت رویه به شمارههای  83الی  87مورخ 359 ،1384/02/25
مورخ  1384/07/10و  940مورخ 1386/09/06

موضوع
داوطلبانه بودن خدمت

پیام آراء :یکی از شرایط پرداخت پاداش مربوط به خدمت در دهستانهای محروم موضوع تصویبنامه مورخ
 1373/06/12هیأت وزیران ،داوطلبانه بودن خدمت است که این لفظ منصرف از بومی بودن بوده ،لذا

پاداش خدمت
در دهستان-
های محروم

پرداخت پاداش منوط به غیر بومی بودن مستخدمین نیست.
آرای وحدت رویه به شمارههای  456مورخ  178 ،1389/10/20مورخ
اشتغال به خدمت در دهستانهای تعیین شده
 35 ،1390/04/20و  36مورخ 1392/01/26
پیام آراء :پرداخت پاداش دهستانهای محروم برای آن دسته از مستخدمان رسمی و ثابت پیشبینی شده
است که داوطلبانه در دهستانهای موضوع جدول پیوست مصوبه هیأت وزیران خدمت میکنند.
رأی وحدت رویه شماره  944مورخ 1392/12/05
منصرف بودن مقررات مربوط به پاداش مناطق محروم از
کارکنان شهرداریها
پیام رأی :با عنایت به اینکه یکی از شرایط پرداخت پاداش مناطق محروم ،خدمت در دهستانهای محروم
میباشد و مطابق تعریف ماده  3قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال  ،1362دهستان از به
هم پیوستن چند روستا ،مکان و مزرعه همجوار تشکیل میشود و شهر جزء عناصر تشکیل دهنده دهستان
نیست ،لذا این پاداش به کارکنان شاغل در شهرداریهای تعلق نمیگیرد.
مرجع تعیین مراکز و واحدهای موضوع ماده  8قانون
نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

رأی وحدت رویه شماره  215مورخ 1382/06/09

پیام رأی :مرجع تعیین مراکز و واحدهای مطالعاتی و مشاغل آموزشی ،مطالعاتی و تحقیقاتی موضوع ماده 8
حقوق و فوق-
العاده شغل
موضوع ماده 8
قانون نظام
هماهنگ
پرداخت
کارکنان دولت

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ،حسب مورد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامهریزی) است.
رأی وحدت رویه شماره  198مورخ 1386/04/03

ماده  18قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی

پیام رأی :برخورداری از حکم مقرر در ماده  18قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان منحصراً مفید
ضرورت احتساب یک مقطع تحصیلی باالتر از نظر امتیازات شغلی و سایر امتیازات مقرر در قوانین و مقررات
مربوط و تعیین حقوق و مزایای جانبازان بر مبنای آن است و داللتی بر برخورداری از حقوق و فوقالعاده شغل
مقرر در ماده  8قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  936مورخ 1386/09/06
لزوم اشتغال در مراکز و واحدهای آموزشی مطالعاتی و
تحقیقاتی
پیام رأی :تعمیم و تسری حکم مقرر در ماده  8قانون نظام هماهنگ پرداخت به افرادی که عمالً به خدمت در
مراکز و واحدهای آموزشی مطالعاتی و تحقیقاتی اشتغال ندارند ،فاقد وجاهت قانونی است.
رأی وحدت رویه شماره  1444مورخ 1386/12/07

تصویب تشکیالت سازمانی

پیام رأی :حکم مقرر در ماده  8قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت شامل کارکنان شرکت سهامی آب
منطقه ای گیالن که تشکیالت سازمانی آن در تاریخ صدور دادنامه به تصویب نهایی نرسیده ،نمیشود.
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عنوان

مشخصات رأی
موضوع
لزوم داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا باالتر یا آرای وحدت رویه به شمارههای  9مورخ 1387/01/18و  229مورخ
1387/04/16
همتراز
پیام آراء :حکم مقرر در ماده  8قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه  1370ناظر به
دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی به تشخیص مراجع

حقوق و فوق-

ذیصالح است که در مراکز یا واحدهای آموزشی ،مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول قانون مذکور

العاده شغل

اشتغال به کار دارند و تعمیم و تسری حکم قانونگذار به افرادی که با طی دورههای آموزشی خاص مرتبط با

موضوع ماده  8پست ثابت سازمانی خود ،منحصراً از ارتقاء گروه شغلی همانند دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس
قانون نظام برخوردار شدهاند و تحصیالت آنان در دورههای آموزشی مخصوص ،توسط مراجع ذیصالح از نظر علمی ،فوق
هماهنگ
پرداخت
کارکنان دولت

لیسانس یا معادل و همتراز آن شناخته نشده است ،محمل قانونی ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  216 ،215و  217مورخ 1387/04/09
فوقالعاده ویژه خاص اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی
پیام رأی :تعمیم حکم مقرر در ماده  8قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به فوقالعاده ویژه خاص
اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مجوز قانونی ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  109مورخ 1374/07/01

تغییر یا اصالح فوقالعاده اضافه کار

پیام رأی :با توجه به ماده  19قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ،دولت مکلف به اجرای مفاد ماده 7
قانون مزبور مبنی بر تغییر و اصالح درصد و یا میزان پرداخت فوقالعاده اضافه کار از تاریخ  70/1/1شده
است.
فوقالعاده حق محرومیت از مطب و فوقالعاده اضافه کار

رأی وحدت رویه شماره  169مورخ 1376/12/02

پیام رأی :پرداخت فوقالعاده اضافه کار ساعتی بیش از  60ساعت بر مبنای فوقالعاده حق محرومیت از
فوقالعاده
اضافه کار

مطب ،با توجه به ماده  1قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب ،جواز قانونی ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  543مورخ 1386/07/29
احتساب فوقالعاده اضافه کار در حقوق بازخرید خدمت
پیام رأی :با توجه به کسر حق بیمه از فوقالعاده اضافه کار ساعتی ،فوقالعاده مزبور باید در احتساب حقوق
بازخرید خدمت محاسبه و پرداخت شود.
شروط بهرهمندی از فوقالعاده اضافه کار

رأی وحدت رویه شماره  670مورخ 1388/09/23

پیام رأی :پرداخت فوقالعاده اضافه کار منوط به انجام خدمات خارج از وقت اداری توسط کارمند و به
درخواست دستگاه متبوع وی میباشد.
تعیین سقف فوقالعاده اضافه کار در مصوبه هیأت
وزیران

رأی وحدت رویه شماره  1289مورخ 1386/11/07

پیام رأی :مراد از واژه سقف در مصوبه هیأت وزیران ،جواز پرداخت فوقالعاده اضافه کار ساعتی حداکثر به
میزان  120ساعت در ماه است و متضمن الزام به پرداخت آن به میزان مذکور نیست.
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(1397ـ )1361
عنوان

موضوع
احتساب فوقالعاده اضافه کار در حقوق و پاداش
بازنشستگی

مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  778الی  838مورخ 1392/11/07

پیام رأی :کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری  1388/1/1از فوقالعاده اضافه کار آنان
فوقالعاده
اضافه کار

کسور بازنشستگی کسر شده است ،متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی
آنان محاسبه میگردد.
کسر حق بیمه از فوقالعاده اضافه کار

رأی وحدت رویه شماره  825مورخ 1396/08/30

پیام رأی :پس از اجرایی شدن قانون مدیریت کشوری ،کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان دستگاههای
اجرایی جواز قانونی ندارد.
رأی وحدت رویه شماره 1811ـ  1809مورخ 1397/09/13

احتساب تفاوت تطبیق در فوقالعاده اضافه کار

پیام رأی :از زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و اجرایی شدن آیین
نامه اداری استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور  ،تفاوت تطبیق در

فوقالعاده

محاسبه اضافه کار لحاظ نمیشود.
شمول تصویبنامه فوقالعاده بدی آب و هوا و قانون
جذب نیروی انسانی به نقاط محروم ودورافتاده و مناطق
جنگی به کارمندان شرکت دولتی راهآهن

رأی وحدت رویه شماره  382و  383مورخ 1380/12/05

پیام رأی :کارمندان شرکت دولتی راهآهن مشمول تبصره الحاقی به ماده  2تصویبنامه فوقالعاده بدی آب و

بدی آب و هوا
و جذب نیروی هوا از تاریخ  76/5/22و قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم ودورافتاده و مناطق جنگی میشوند.
انسانی به

آرای وحدت رویه به شمارههای  75الی  78مورخ 908 ،1384/02/25
مورخ  1383 ،1386/08/29الی  1385مورخ  243 ،1386/11/28مورخ
 225 ،1388/03/24مورخ  593 ،1387/04/09مورخ 1387/09/03

مشمولین مقررات خاص استخدامی

مناطق محروم
و دورافتاده و
جنگی

پیام رأی شماره  75الی  :78اجرای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم ،در مؤسساتی که از نظر
استخدامی تابع مقررات خاص هستند و شمول قوانین استخدامی عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام
است ،مجوزی ندارد.
پیام رأی شماره  :908پرداخت فوقالعاده جذب موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و
دورافتاده و مناطق جنگی ،قابل تعمیم به مستخدمین شرکت فوالد خوزستانِ مشمول مقررات استخدامی
خاص نیست.
پیام رأی شماره  1383الی  1385و  :243پرداخت فوقالعاده جذب موضوع قانون جذب نیروی انسانی به
نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی ،قابل تعمیم به مستخدمین سازمان بنادر و کشتیرانیِ مشمول مقررات
استخدامی خاص نیست.
پیام رأی شماره  :225پرداخت فوقالعاده جذب موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و
دورافتاده و مناطق جنگی ،قابل تعمیم و تسری به کارکنان وزارت جهاد کشاورزیِ مشمول مقررات استخدامی
خاص نیست.
پیام رأی شماره  :593پرداخت فوقالعاده جذب و نگهداری به سبب خدمت در مناطق محروم و دور افتاده و
39

آرای وحدت رویه در زمینه اداری ،استخدامی و فرهنگی
(1397ـ )1361
عنوان

مشخصات رأی

موضوع

جنگی به قضات دادگستری که برخوردار از امتیازات ماده  4قانون نقل و انتقال دورهای قضات هستند ،جواز
قانونی ندارد.
فوقالعاده
بدی آب و هوا
و جذب نیروی
انسانی به

رأی وحدت رویه شماره  723الی  725مورخ 1386/08/22

تعیین نقاط محروم و دورافتاده

پیام رأی :مصوبه هیأت وزیران در تعیین نقاط محروم و دورافتاده ،موجد اوصاف مقرر در قانون در مناطق
مذکور نیست ،بلکه کاشف از وجود آن است.

مناطق محروم طرف شکایت در دعوای الزام به پرداخت فوقالعاده
و دورافتاده و جذب
جنگی

رأی وحدت رویه شماره  877مورخ 1391/11/23

پیام رأی :طرح شکایت به طرفیت صندوق یا سازمان بازنشستگی مستخدم در خصوص پرداخت فوقالعاده-
های موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و مناطق جنگی به بازنشستگان ضرورت ندارد.
تعیین مناطق عملیاتی و جنگی موضوع ماده  3قانون
جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و
مناطق جنگی

رأی وحدت رویه شماره  466مورخ 1392/07/22

پیام رأی :تعیین مناطق عملیاتی و جنگی موضوع ماده  3قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور
افتاده و مناطق جنگی توسط سپاه پاسداران قبل از تصویب این قانون ،منع قانونی ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  119مورخ 1393/02/08

نرخ پرداخت فوقالعاده جذب

پیام رأی :پرداخت فوقالعاده جذب و نگهداری مناطق محروم به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری
و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی به نرخ روز موجبی ندارد.
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مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  163الی  165مورخ 1385/03/21

موضوع
احتساب و تعیین حق جذب

پیام رأی :تجزیه و تفکیک حقوق و فوقالعاده شغلی که به ترتیب مقرر در ماده  8قانون نظام هماهنگ
پرداخت کارکنان دولت تعیین میشود ،از جهت احتساب و تعیین حق جذب محمل قانونی ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  134الی  137مورخ 1386/02/30
پرداخت فوقالعاده جذب به افراد شاغل در مهدکودک
فوقالعاده
جذب نیرو در
مشاغل
تخصصی و
مدیریت

پیام رأی :پرداخت فوقالعاده جذب به افراد شاغل در مهدکودک که در زمره واحدهای آموزشی شناخته نشده
است ،مجوزی ندارد.
غیر مستمر بودن فوقالعاده جذب

رأی وحدت رویه شماره  626مورخ 1387/09/17

پیام رأی :پرداخت فوق العاده جذب منحصر در مدت اشتغال مستخدم به خدمت دولتی است و پرداخت آن از
تاریخ بازنشستگی مجوزی ندارد.
انجام وظیفه در نوبت دوم به عنوان خدمت مضاعف

رأی وحدت رویه شماره  248مورخ 1388/03/24

پیام رأی :انجام وظیفه در نوبت دوم از مصادیق اضافه کار ساعتی بوده و خدمت مضاعف به شمار نمیرود تا
شاغلین انجام وظیفه در نوبت دوم ذیحق به دریافت حق جذب مضاعف باشند.
رأی وحدت رویه شماره  835و  836مورخ 1388/11/19
دریافت توآمان حق همترازی و فوقالعاده ویژه
کارشناسان
پیام رأی :تقاضای برقراری توأمان حق همترازی و فوقالعاده ویژه کارشناسان موجه نیست.
رأی وحدت رویه شماره  5مورخ 1389/01/23
احتساب فوقالعاده جذب اعضای غیر هیأت علمی در
حقوق بازنشستگی
پیام رأی :مصوبه هیأت امنای دانشگاه مبنی بر تلقی فوقالعاده جذب کارکنان غیرهیأت علمی به عنوان مزایای
مستمر مشمول کسور بازنشستگی در چارچوب ماده  49قانون برنامه چهارم بوده و قانونی است.
رأی ایجاد رویه شماره  229مورخ 1390/05/24
فوقالعاده جذب اعضای غیر هیأت علمی
پیام رأی :فوقالعاده جذب در حقوق و مزایای مستمر اعضای غیر هیأت علمی دانشگاهها احتساب میگردد و
دخالت و تأثیر آن در تعیین حقالزحمه قرارداد تمام وقت قانونی است.
رأی وحدت رویه شماره  94و  113مورخ 1393/01/25
فوقالعاده جذب کارشناسان بهداشت
پیام رأی :با حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ،فوقالعاده سختی شرایط محیط کار و فوق-
العاده جذب کارشناسان بهداشت کار غیر قانونی است.
رأی وحدت رویه شماره  449و  450مورخ 1393/03/19
فوقالعاده جذب کارشناسان حقوقی
پیام رأی :الزام دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به پرداخت فوقالعاده جذب
کارشناسان حقوقی موضوع آییننامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و نیروهای مسلح مصوب
سال  1379هیأت وزیران وجاهت قانونی ندارد.
فوقالعاده حق فوقالعاده حق محرومیت از مطب و فوقالعاده اضافه کار
محرومیت از
مطب

رأی وحدت رویه شماره  169مورخ 1376/12/02

پیام رأی :پرداخت فوقالعاده اضافه کار ساعتی بیش از  60ساعت بر مبنای فوقالعاده حق محرومیت از
مطب ،با توجه به ماده  1قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب ،جواز قانونی ندارد.
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مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  609مورخ 1385/08/28

موضوع
مبنای فوقالعاده محرومیت از مطب مشمولین ماده 8
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

فوقالعاده حق پیام رأی :فوقالعاده محرومیت از مطب مشمولین ماده  8قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باید بر
محرومیت از مبنای حقوق و فوقالعاده شغل ناشی از اعمال ماده مذکور محاسبه و پرداخت شود.
رأی وحدت رویه شماره  99مورخ 1386/02/16
شرایط پرداخت فوقالعاده حق محرومیت از مطب
مطب
پیام رأی :پرداخت فوقالعاده محرومیت از مطب منوط به تحقق و اجتماع کلیه شرایط قانونی مذکور در ماده
یک قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب است.
تعیین حداکثر فوقالعاده شغل

رأی وحدت رویه شماره  33مورخ 1366/07/21

پیام رأی :پرداخت حداکثر فوقالعاده شغل مندرج در جدول پیوست تصویبنامه شماره  8312مورخ 54/4/1
هیأت وزیران ،فاقد الزام قانونی است.
پرداخت فوقالعاده شغل به مستخدمین پیمانی

رأی وحدت رویه شماره  156مورخ 1369/07/03

پیام رأی :بر اساس مصوبه مورخ  57/7/25هیأت وزیران ،عالوه بر حداقل حقوق و مزایای ماهانه ،مبلغی به

فوقالعاده
شغل

عنوان فوقالعاده شغل به مستخدمین پیمانی مشمول قانون استخدام کشوری تعلق میگیرد.
آرای وحدت رویه به شمارههای  164مورخ  1370/12/20و  37مورخ
تأمین اعتبار فوقالعاده شغل
1372/02/25
پیام رأی شماره  :164در صورت استحقاق قانونی مستخدم به دریافت مابهالتفاوت افزایش فوقالعاده شغل،
نداشتن اعتبار ،مسقط حق مسلم وی نیست.
پیام رأی شماره  :37افزایش فوقالعاده شغل مستخدمین دولت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد از
مصادیق تبصره  78دائمی قانون بودجه سال  1363نبوده ،لذا احتیاج به محاسبه بار مالی و تأمین اعتبار الزم
در بودجه کل کشور ندارد.
فوقالعاده شغل رسته کشاورزی

آرای وحدت رویه به شمارههای  115مورخ  1372/06/20و 190مورخ
1375/09/03

پیام رأی شماره  :115مصوبه شورای حقوق و دستمزد در رابطه با افزایش فوقالعاده شغل فار غالتحصیالن
لیسانس در رسته کشاورزی ،شامل متصدیانی که فاقد مدرک لیسانس میباشند ،نمیشود.
پیام رأی شماره  :190استحقاق به افزایش فوقالعاده شغل متصدیان برخی از رشتههای کشاورزی در رسته
کشاورزی با توجه به مصوبه شورای حقوق و دستمزد ،قانونی است.
پرداخت فوقالعاده شغل پیش از اجرایی شدن قانون
نظام هماهنگ پرداخت

رأی وحدت رویه شماره  80مورخ 1373/07/16

پیام رأی :نظر به اینکه فوقالعاده شغل موضوع ماده  4قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب
 1370/6/13مجلس شورای اسالمی ،از تاریخ  1371/1/1پرداخت شده ،استحقاق مستخدمین واجد شرایط
به دریافت افزایش فوقالعاده شغل موضوع دستورالعمل نحوه افزایش فوقالعاده شغل و یا مزایای شغل
کارکنان برجسته که مبتنی بر نتیجه ارزیابی نحوه خدمت آنان در سال  69بوده و جزء حقوق مکتسب آنان
گردیده ،محرز است.
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آرای وحدت رویه در زمینه اداری ،استخدامی و فرهنگی
(1397ـ )1361
عنوان

مشخصات رأی
آرای وحدت رویه به شمارههای  148مورخ  391 ،1374/08/27مورخ
1389/09/29

موضوع
مدت زمان پرداخت فوقالعاده شغل

پیام رأی شماره  :148فوقالعاده شغل فقط در مدتی قابل پرداخت است که مستخدم رسمی در شغلی که
فوقالعاده مزبور به آن تعلق میگیرد انجام وظیفه کند.
پیام رأی شماره  :391پرداخت فوقالعاده شغل مربی آموزشیاری برای ایامی که عضو هیأت علمی در شغل
مذکور اشتغال نداشته است ،مغایر حکم مقنن است.
تأثیر عدم کارایی مستخدم در فوقالعاده شغل

رأی وحدت رویه شماره  176مورخ 1375/08/05

پیام رأی :عدم کا رایی مستخدم ،از جمله عوامل مؤثر در تعیین فوق العاده شغل و تغییر و تقلیل میزان آن
است.
افزایش فوقالعاده شغل معلمین در فرض انصراف از
بازنشستگی

رأی وحدت رویه شماره  68مورخ 1376/06/08

پیام رأی :افزایش فوقالعاده شغل مشموالن طرح طبقهبندی مشاغل معلمان کشور در صورت انصراف از
بازنشستگی و ادامه خدمت ،قانونی است.
مستمر بودن فوقالعاده شغل کارکنان سازمان آموزش و
پرورش استثنائی

آرای وحدت رویه به شمارههای  162و  163مورخ 452 ،1382/04/22
مورخ 1382/11/26

پیام آراء :فوقالعاده شغل کارکنان تمام وقت واحدهای آموزشی سازمان آموزش و پرورش استثنائی در تعیین
حقوق بازنشستگی لحاظ میشود.
فوقالعاده شغل متصدیان مشاغل شهری

رأی وحدت رویه شماره  1386و  1387مورخ 1386/11/28

پیام رأی :تسری مصوبه شورای حقوق و دستمزد موضوع بخشنامه شماره /2785د مورخ 1371/5/24
سازمان امور اداری و استخدامی کشور به متصدیان مشاغل خدمات شهری ،فاقد جواز قانونی میباشد.
رأی وحدت رویه شماره  10مورخ 1387/01/18
میزان فوقالعاده شغل کارمندان گروه 10
پیام رأی :به موجب ماده  14آییننامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ،فوقالعاده شغل
کارمندان گروه  ،10توسط شورای حقوق و دستمزد ،صددرصد حقوق مبنای گروه ورودی تعیین شده است.
رأی وحدت رویه شماره  195مورخ 1387/03/26
زمان استحقاق فوقالعاده شغل
پیام رأی :تأخیر در صدور ابال غ انتساب به شغل نافی حق استفاده از فوقالعاده شغل از تاریخ شروع به کار
نمیباشد.
فوقالعاده
کارانه

رأی وحدت رویه شماره  902مورخ 1386/08/29

حداکثر مبلغ کارانه

پیام رأی :فوقالعاده کارانه حداکثر معادل حقوق مبنا قابل پرداخت است.
رأی وحدت رویه شماره  915مورخ 1386/08/29
زمان برقراری فوقالعاده کارانه
پیام رأی :فوقالعاده کارانه از تاریخ تحقق و اجتماع شرایط الزم جهت پرداخت آن ،قابل پرداخت است و
درخواست برقراری آن قبل از این تاریخ وارد نیست.
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آرای وحدت رویه در زمینه اداری ،استخدامی و فرهنگی
(1397ـ )1361
عنوان

فوقالعاده
کارانه

مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  1341مورخ 1386/11/14

موضوع
مشاغل مشمول دریافت فوقالعاده کارانه

پیام رأی :پرداخت کارانه به مستخدمانی که مشاغل آنان استاندارد نشده و یا پرداخت آن بیش از ارزش واحد
استاندارد کار و کار اضافی انجام شده و بیش از حداکثر معادل حقوق مبنا در هر ماه ،جواز قانونی ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  141مورخ 1387/03/05
مرجع تعیین استاندارد مشاغل
پیام رأی :تعیین استاندارد مشاغل عمومی و مشاغل خاص جهت تعیین و برقراری فوقالعاده کارانه ،با
پیشنهاد دستگاههای مربوط به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده است.
رأی وحدت رویه شماره  371مورخ 1383/08/10
مرجع پرداخت فوقالعاده کار با اشعه
پیام رأی :پرداخت فوقالعاده کار با اشعه تا سقف  %50حقوق و مزایا برعهده سازمانهای متبوع کارمندان
است و اقامه دعوی به خواسته مطالبه حق اشعه بهطرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی مبنای قانونی ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  112مورخ 1385/03/07
مستمر بودن فوقالعاده کار با اشعه

فوقالعاده کار

پیام رأی :فوقالعاده کار با اشعه از مصادیق مزایای مستمر و مشمول پرداخت کسور بازنشستگی است.
شرط پرداخت فوقالعاده کار با اشعه

با اشعه

آرای وحدت رویه به شمارههای  540مورخ  28 ،1386/07/29مورخ
1391/01/28

پیام رأی شماره  :540پرداخت فوقالعاده کار با اشعه بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار مقید
و مشروط به انجام کار با اشعه به طور مستمر است.
پیام رأی شماره  :28فوقالعاده کار با اشعه تا  50درصد حقوق و مزایا به افرادی که به طور مستمر با اشعه
اشتغال دارند تعلق میگیرد.
تأثیر افزایش حقوق بر فوقالعاده کار با اشعه

رأی وحدت رویه شماره  693مورخ 1387/10/22

پیام رأی :عدم توجه به افزایش حقوق و مزایای کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
در تعیین و محاسبه فوقالعاده کار با اشعه ،مغایر با هدف مقنن میباشد.
رأی وحدت رویه شماره  803مورخ 1387/11/13
دانشجویان دوره دستیاری رادیولوژی
پیام رأی :تعمیم و تسری فوق العاده کار با اشعه به دانشجویان دوره دستیاری رادیولوژی که واجد شرایط
مقرر در ماده  20قانون حفاظت در برابر اشعه نیستند ،جواز قانونی ندارد.
طرف شکایت در دعوای اصالح حکم بازنشستگی به آرای وحدت رویه به شمارههای  364و  362مورخ  199 ،1390/08/30و
 200مورخ 1391/04/19
لحاظ برخورداری از فوقالعاده کار با اشعه
پیام آراء :در صورتی که استحقاق شخص بازنشسته به برخورداری از مزایای فوقالعاده کار با اشعه مشخص
گردد ،طرح دعوا جهت تغییر در مفاد حکم بازنشستگی بایستی به طرفیت سازمان متبوع مستخدم و سازمان
یا صندوق بازنشستگی باشد.
اصالح سنوات اشتغال کار با اشعه

رأی ایجاد رویه شماره  628مورخ 1392/09/11

پیام رأی :در صورتی که استحقاق شخص بازنشسته به برخورداری از مزایای فوقالعاده کار با اشعه مشخص
گردد ،دستگاه متبوع مستخدم مکلف به اصالح حکم بازنشستگی با لحاظ سنوات اشتغال به کار با اشعه می-
باشد.
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(1397ـ )1361
عنوان

مشخصات رأی
آرای وحدت رویه به شمارههای  1047و  1048مورخ  1386/09/25و
 567مورخ 1392/08/27

موضوع
همکاری در زمینه انتخابات

پیام رأی شماره  1047و  :1048در مدت همکاری کارکنان واحدهای دولتی و وابسته به دولت با وزارت
کشور ،استانداران ،فرمانداران و بخشداران در زمینه برگزاری انتخابات شوراها ،فوقالعاده مأموریت به آنها
فوقالعاده
مأموریت

تعلق میگیرد.
پیام رأی شماره  :567فوقالعاده مأموریت کارکنانی که در زمینه برگزاری انتخابات همکاری میکنند الزم
است از محل اعتبارات دستگاه متبوع آنان پرداخت گردد.
رأی وحدت رویه شماره  842مورخ 1391/11/16
مرجع پرداخت فوقالعاده مأموریت
پیام رأی :مرجع پرداخت فوقالعاده مأموریت و مرجع پرداخت فوقالعاده و هزینههای موضوع مواد  39و 40
قانون استخدام کشوری به ترتیب ،دستگاه متبوع مستخدم و دستگاه محل خدمت وی بوده است.
رأی وحدت رویه شماره  570مورخ 1392/08/27
شرط پرداخت فوقالعاده مأموریت کارکنان سازمان تأمین
اجتماعی
پیام رأی :تعیین وظیفه مشخص برای مدت معین ،شرط پرداخت فوقالعاده مأموریت کارکنان سازمان تأمین
اجتماعی است.
شرط پرداخت فوقالعاده روزانه

رأی وحدت رویه شماره  697مورخ 1392/10/09

پیام رأی :صدور حکم مأموریت ،شرط پرداخت فوقالعاده روزانه است.
عطف بما سبق نشدن مقررات مربوط به فوقالعاده
مأموریت خارج از کشور

رأی وحدت رویه شماره  406مورخ 1382/10/14

پیام رأی :آییننامه مؤخرالتصویب خلل و خدشهای به حقوق مکتسبه اشخاصی که در زمان حاکمیت مصوبه
اولیه مجاز به دریافت حق مأموریت خارج از کشور بودهاند ،وارد نمیآورد.
فوقالعاده
مأموریت
خارج از کشور

آرای وحدت رویه به شمارههای  458مورخ  1382/12/03و  423مورخ
1383/09/01

عدم تأمین اعتبار

پیام آراء :نبودن اعتبار سالب برخورداری از حق فوقالعاده مأموریت خارج از کشور برای مستخدمانی که جهت
انجام وظایف محوله به کشورهای خارج اعزام میشوند ،نیست.
رأی وحدت رویه شماره  470مورخ 1385/06/26
ادامه مأموریت کارمند دولت در خارج از کشور
پیام رأی :اگر ادامه مأموریت کارمند دولت در خارج از کشور به تقاضای مقام مسئول مافوق باشد ،برخورداری
از فوقالعاده مأموریت خارج از کشور حق مسلم مأمور دولت است.
رأی وحدت رویه شماره  496مورخ 1386/07/01

اشتغال به تدریس در کشور خارجی

پیام رأی :عزیمت به کشور خارجی با اخذ مرخصی بدون حقوق و اشتغال بعدی به تدریس در آن کشور حسب
درخواست وزارت امور خارجه ،موجب برقراری فوقالعاده مأموریت خارج از کشور نمیشود.
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آرای وحدت رویه در زمینه اداری ،استخدامی و فرهنگی
(1397ـ )1361
عنوان

موضوع
لزوم رعایت مقررات آییننامه فوقالعاده اشتغال خارج از
کشور

مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  1036مورخ 1386/09/25

پیام رأی :عدم رعایت آییننامه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت از جمله ماده  6آن ،موجد
حق مکتسب قانونی خاصی نیست.
کارمندان فاقد مدرک دیپلم

رأی وحدت رویه شماره  1125مورخ 1386/10/02

پیام رأی :پرداخت فوقالعاده ثابت مأموریت خارج از کشور به کارمندان فاقد مدرک دیپلم ،به مأخذ جدول
موضوع ماده  30مقررات تسهیالتی ،استخدامی ،مالی و انضباطی وزارت امور خارجه ،جواز قانونی ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  130مورخ 1387/03/05
اثر ابطال مصوبه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور
پیام رأی :پرداخت فوقالعاده اشتغال خارج از کشور به مأخذ مقرر در تصویبنامه شماره /5989ت 22526ه
فوقالعاده
مأموریت
خارج از کشور

مورخ  1379/12/28هیأت وزیران قبل از تاریخ  1384/10/11محمل قانونی ندارد.
رأی ایجاد رویه شماره  454مورخ  1388/05/25و رأی وحدت رویه
پرداخت به تبع همسر
شماره  118مورخ 1391/03/01
پیام رأی شماره  :454پرداخت فوقالعاده ماموریت خارج از کشور به افرادی که بدون تحقق و اجتماع شرایط
قانونی ،منحصراً به تبع همسر خود در خارج از کشور انجام وظیفه مینمایند ،محمل قانونی ندارد.
پیام رأی شماره  :118فوقالعاده مأموریت خارج از کشور به مستخدمانی که منحصراًًٌ به تبع همسر خود در
خارج از کشور اشتغال دارند ،تعلق نمیگیرد.
فرهنگیان شاغل در خارج از کشور

آرای وحدت رویه به شمارههای  254مورخ  1390/06/21و  269و 270
مورخ 1390/07/04

پیام آراء :فوقال عاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت (مأموران ثابت) در رابطه با فرهنگیان شاغل در
خارج از کشور پیشبینی نشده است.
فوقالعاده مأموریت خارج از کشور موضوع قانون مقررات
استخدامی سپاه پاسداران

رأی وحدت رویه شماره  667 ،666و  668مورخ 1392/09/25

پیام رأی :براساس ماده  158قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقالب اسالمی مصوب ،1370/7/21
فوقالعاده مأموریت در خارج از کشور برای مشموالن قانون یاد شده پیش بینی شده است و این حکم به
کارکنان سپاه پاسداران در فرض اعزام به مأموریت قبل از وضع این قانون تسری نمییابد.
رأی وحدت رویه شماره  1379مورخ 1393/09/03
اعمال مدرک تحصیلی باالتر
پیام رأی :فوقالعاده اشتغال در خارج از کشور برای کسانی که مدرک تحصیلی آنها باالتر از مدرکی است که
برای اعزام پیشبینی شده بوده است ،به شرط مطلوبیت مدرک تحصیلی آنها ،قابل افزایش است.
رأی وحدت رویه شماره  1553مورخ 1397/07/03
مبنای محاسبه فوقالعاده اشتغال خارج از کشور
پیام رأی :در صورتی که یورو مبنای محاسبه پرداخت فوقالعاده اشتغال خارج از کشور قرار گیرد ،مالک
محاسبه و پرداخت ،تاریخ پیدایش و رواج آن  2002/01/01میالدی میباشد.
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(1397ـ )1361
عنوان
فوقالعاده

مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  131مورخ 1369/04/28

موضوع
شرط پرداخت فوقالعاده محرومیت از تسهیالت زندگی

محرومیت از
تسهیالت
زندگی

پیام رأی :پرداخت فوقالعادههای محرومیت از تسهیالت زندگی و محل خدمت مشروط به انجام خدمت در
نقاط فاقد تسهیالت الزم برای زندگی یا تغییر محل جغرافیایی خدمت است.
رأی وحدت رویه شماره  2مورخ 1370/01/20
تأثیر تقاضای انتقال
پیام رأی :مجرد تقاضای مستخدم دولت در خصوص انتقال ،سالب حق استفاده او از فوقالعادههای قانونی و
از جمله فوقالعاده محرومیت از تسهیالت زندگی به سبب خدمت در نقاط محروم نیست.
رأی وحدت رویه شماره  112مورخ 1370/08/21
پرداخت فوقالعاده محل خدمت به کارمندان بانکها
پیام رأی :کارمندان بانکها مشمول بند (ت) ماده  39قانون استخدام کشوری در خصوص پرداخت فوقالعاده

فوقالعاده
محل خدمت

محل خدمت میشوند و پرداخت فوقالعاده مذکور مشروط و مقید به تغییر محل سکونت مستخدم نیست.
رأی وحدت رویه شماره  127مورخ 1370/09/26
لزوم پرداخت فوقالعاده محل خدمت در صورت اجتماع
شرایط
پیام رأی :واحدهای دولتی باید فوقالعاده محل خدمت را به منظور جبران هزینهها و مخارج اضافی ناشی از
تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدم دولت ،با رعایت ضوابط مقرر در آئیننامه مربوط پرداخت نمایند.
رأی وحدت رویه شماره  54مورخ 1379/02/18

مشمولین دریافت فوقالعاده محل خدمت

پیام رأی :پرداخت بدون محدودیت زمانی فوقالعاده محل خدمت مربوط به مناطق محروم و بد آب و هوا
موضوع تبصره  2ماده  39قانون استخدام کشوری ،شامل مستخدم شاغل در شهرستان بهبهان نمیشود.
فوقالعاده
مخصوص
پیمانی

رأی وحدت رویه شماره  532مورخ 1392/08/13

میزان فوقالعاده مخصوص پیمانی

پیام رأی :فوق العاده مخصوص پیمانی به شرط تشخیص وزیر یا باالترین مقام دستگاه تا  40درصد بر
اساس نتایج عملکرد مستخدمان قابل پرداخت است.
رأی وحدت رویه شماره  627مورخ 1392/09/11

فوقالعاده مخصوص پیمانی و تفاوت تطبیق

پیام رأی :در صورت تبدیل وضعیت ،فوقالعاده مخصوص پیمانی ،در تفاوت تطبیق احتساب نمیگردد.
آرای وحدت رویه به شمارههای  780مورخ  1385/11/24و  825و 826
مورخ 1386/08/27

مشمولین دریافت فوقالعاده ویژه معلمان

پیام آراء :فوقالعاده ویژه معلمان شامل مستخدمین مشمول ماده  8قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان
فوقالعاده
ویژه معلمان

دولت نمیشود.
مبدأ زمانی پرداخت فوقالعاده ویژه معلمان

رأی وحدت رویه شماره 1154مورخ 1386/10/04

پیام رأی :پرداخت فوقالعاده ویژه به معلمان ،مربیان ،مدیران و معاونین واجد شرایط مدارس قبل از تاریخ
تصویب هیأت ممیزه جواز قانونی ندارد.
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آرای وحدت رویه در زمینه اداری ،استخدامی و فرهنگی
(1397ـ )1361
عنوان

موضوع
پرداخت فوقالعاده ویژه طرح مسیر ارتقای شغلی معلمان

مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  1552مورخ 1386/12/26

پیام رأی :مطابق ماده  5تصویبنامه شماره /2552ت29933ه مورخ  1383/1/26هیأت وزیران ،پرداخت
فوق العاده ویژه طرح مسیر ارتقای شغلی معلمان کشور که از حقوق و فوقالعاده شغل موضوع ماده  8قانون
فوقالعاده
ویژه معلمان

فوقالذکر برخوردار بودهاند ،منع شده است.
تأخیر در ارائه مدارک و مستندات

رأی وحدت رویه شماره  224مورخ 1387/04/09

پیام رأی :مسئولیت و آثار مالی مترتب بر تأخیر اشخاص ذینفع در ارائه مدارک و مستندات مرتبط و مؤثر در
تصمیم هیأت ممیزه در خصوص برخورداری از فوقالعاده ویژه معلمان ،متوجه خود اشخاص است.
رأی وحدت رویه شماره  323مورخ 1387/05/13
محدود بودن افراد ذیحق در دریافت فوقالعاده ویژه
معلمان
پیام رأی  :نظر به محدودیت مقرر در تصویبنامه هیأت وزیران از حیث تعداد افراد ذیحق به دریافت فوقالعاده
ویژه معلمان ،مجرد کسب امتیاز موجد حق استفاده از این فوقالعاده تا تاریخ اجرای اصالحیه نبوده است.
رأی وحدت رویه شماره  793مورخ 1387/11/08
عدم تأثیر بازنشستگی در دریافت فوقالعاده ویژه معلمان
پیام رأی :با احراز استحقاق فرد به دریافت فوقالعاده ویژه ،مجرد بازنشستگی وی نافی حق مکتسب قانونی
مذکور نیست.
آرای وحدت رویه به شمارههای  852مورخ  1387/12/11و  729مورخ
1392/10/23

مستمر بودن خدمت

پیام رأی شماره  :852تسری تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص ارتقای مستخدمین آموزشی و
برخورداری از فوقالعاده ویژه به اشخاصی که اشتغال مستمر و تمام وقت به تدریس ندارند ،وجاهت قانونی
ندارد.
پیام رأی شماره  :729اشتغال به تدریس تمام وقت ،شرط الزم برای برخورداری از فوقالعاده ویژه معلمان
است.
رأی وحدت رویه شماره  751مورخ 1388/10/21

فوقالعاده ویژه هیأت امنا

پیام رأی :فوقالعاده ویژه هیأت امنا مشمول کسور بازنشستگی است و میتواند در تعیین بازخرید مرخصی
فوقالعادههای
ویژه

ذخیره کارکنان دانشگاه محاسبه و پرداخت شود.
فوقالعاده ویژه کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفهای

رأی وحدت رویه شماره  569و  565مورخ 1390/12/08

پیام رأی :فوقالعاده خاص بایستی در فوقالعاده ویژه کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفهای به جای فوق-
العاده جذب احتساب گردد.
رأی وحدت رویه شماره  146مورخ 1392/02/30

فوقالعاده ویژه موضوع قانون برنامه چهارم توسعه

پیام رأی :الزام به پرداخت فوقالعاده ویژه موضوع قانون برنامه چهارم توسعه با توجه به عدم تهیه ضوابط
آن غیر قانونی است.
رأی وحدت رویه شماره  467و  468مورخ 1392/07/22

شرط پرداخت فوقالعاده ویژه ارتقای شغلی

پیام رأی :تأیید باالترین مقام دستگاه ،شرط پرداخت فوقالعاده ویژه ارتقای شغلی است.
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آرای وحدت رویه در زمینه اداری ،استخدامی و فرهنگی
(1397ـ )1361
عنوان

مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  919مورخ 1392/11/28

موضوع
پرداخت فوقالعاده ویژه به نخبگان

پیام رأی :به نخبگان و استعدادهای برتر ،سقف امتیاز فوقالعاده ویژه موضوع بند  10ماده  68قانون مدیریت
خدمات کشوری تعلق میگیرد.
فوقالعاده ویژه کارشناسی

رأی وحدت رویه شماره  1290مورخ 1393/08/05

پیام رأی :مطابق مصوبه هیأت وزیران ،میزان اضافه کار ساعتی بر مبنای تفاوت تطبیق حقوق و فوقالعاده
شغل و فوقالعاده جذب کارکنان یا فوق العاده خاص تعیین شده است .نظر به این که در این مصوبه ،فوق-
العاده ویژه کارشناسی به عنوان مبنای تعیین اضافه کار احصاء نشده است در نتیجه دلیلی بر احتساب فوق-
العاده ویژه کارشناسی در تعیین اضافه کار وجود ندارد.
فوقالعاده ویژه

رأی وحدت رویه شماره  1313مورخ 1397/05/09

(موضوع بند  10ماده  68قانون مدیریت خدمات کشوری)

پیام رأی :پرداخت فوقالعاده ویژه موضوع بند  10ماده  68قانون مدیریت خدمات کشوری برای حداکثر
فوقالعادههای ( )%25از مشاغل ،در برخی از دستگاههای اجرائی تا ( )%50سقف امتیاز حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر
ویژه

پرداخت میگردد.
فوق العاده ویژه کارکنان قوه قضاییه و سازمانهای تابعه

رأی وحدت رویه شماره  1322مورخ 97/5/16

پیام رأی :پرداخت فوقالعاده ویژه به کارکنان قوه قضاییه و سازمانهای تابعه قبل از تاریخ 1392/12/01مجوز قانونی نداشته و به
همین لحاظ نیز حق مکتسبی برای افراد قبل از این تاریخ ایجاد نشده تا تضییع آن امکانپذیر باشد.

رأی وحدت رویه شماره  2102مورخ 97/12/07

فوقالعاده ویژه مدیریت بحران

پیام رأی :پرداخت فوق العاده ویژه مدیریت بحران علی االطالق (چه در مورد کارمندان رسمی و چه در مورد کارمندان قراردادی)
وزارت راه و شهرسازی با قانون مغایرت دارد.

رأی وحدت رویه شماره  28مورخ 1370/03/07

عیدی سال 1362

پیام رأی :عیدی سال  1362به مستخدمین دارای حداقل هشت ماه سابقه و حقوق و مزایای دریافتی کمتر از
عیدی کارکنان هفت هزار تومان ،تعلق میگرفت.
رأی وحدت رویه شماره  26مورخ 1371/03/12
پرداخت عیدی و پاداش در خالل سال
دولت
پیام رأی :پرداخت عیدی و پاداش پایان سال  1359به کارمندان بازنشسته در خالل سال مذکور به نسبت
مدت خدمت آنان ،موافق اصول و موازین قانونی بوده است.

کمک هزینه

رأی وحدت رویه شماره  721مورخ 1386/08/22

کمک هزینه اوالد اناث

ازدواج ،عائله -پیام رأی :کمک هزینه اوالد اناث در مدت وجود رابطه علقه زوجیت و داشتن همسر و برخورداری از نفقه از
مندی ،اوالد و طریق شوهر تعلق نمیگیرد و فرزند اناث پس از طالق و یا فوت همسر مجدداً تحت حمایت پدر قرار میگیرد.
مهدکودک

رأی وحدت رویه شماره  152مورخ 1387/03/12

دریافت کمک هزینه ازدواج فرزند

پیام رأی :هر یک از پدر و مادری که مستخدم دولت هستند استحقاق دریافت کمک هزینه ازدواج فرزند به
طور جداگانه و مضاعف را ندارند.
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آرای وحدت رویه در زمینه اداری ،استخدامی و فرهنگی
(1397ـ )1361
عنوان

مشخصات رأی
آرای وحدت رویه به شمارههای  910و  911مورخ 397 ،1388/12/24
مورخ  1389/10/06و  1019و  1020مورخ 1396/10/12

موضوع
شرط پرداخت کمک هزینه مهدکودک

پیام آرای شماره  911 ،910و  :397در صورت دایر بودن مهد کودک دولتی جهت ارائه خدمت ،الزامی به
کمک هزینه
ازدواج ،عائله-
مندی ،اوالد و
مهدکودک

پرداخت کمک هزینه مهدکودک برای کارکنان اناث که دارای فرزند زیر پنج سال میباشند ،محرز نیست.
پیام رأی شماره  1019و  :1020عدم تبادل موافقتنامه بین دستگاه اجرایی و سازمان برنامه و بودجه راجع به
اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت ،نافی استحقاق کارکنان دولت به برخورداری از هزینه مهد
کودک نیست.
عدم احتساب کمک هزینه عائله مندی و اوالد به عنوان
بخشی از حقوق بازنشستگی

رأی وحدت رویه شماره  233و  234مورخ 1392/04/10

پیام رأی :درخواست برقراری کمک هزینه عائلهمندی و اوالد به عنوان بخشی از حقوق بازنشستگی مورد
پذیرش قرار نمیگیرد.
مبدأ زمانی برقراری کمک هزینه عائلهمندی و اوالد

رأی وحدت رویه شماره  509مورخ 1395/08/04

پیام رأی :برقراری و پرداخت کمک هزینه عائلهمندی و اوالد موضوع بند  4ماده  68قانون مدیریت خدمات
کشوری پیش از اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری منع قانونی دارد.
رأی وحدت رویه شماره  1323مورخ 97/5/23
کمک هزینه عائلهمندی زنان
پیام رأی :زنان شاغلی که فاقد همسر هستند و سابقه ازدواج ندارند مشمول دریافت کمک هزینه عائله مندی

کمک هزینه
کاال و مایحتاج
ضروری

نیستند.
پرداخت کمک هزینه کاال و مایحتاج ضروری

آرای وحدت رویه به شمارههای  841و  842مورخ 1148 ،1386/08/27
مورخ 1386/10/04

پیام آراء :طرح شکایت به خواسته پرداخت کمک هزینه کاال و مایحتاج ضروری قبل از تصویب آییننامه اجرایی قانون و تخصیص
اعتبار الزم به واحدهای دولتی ذیربط وجاهت قانونی ندارد.

رأی وحدت رویه شماره  30مورخ 1364/10/01

شرط پرداخت کمک هزینه سفر

پیام رأی :در صورت تغییر جغرافیایی محل خدمت مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری ،به آنها باید

کمک هزینه
مسکن و سفر

هزینه سفر و هزینه نقل مکان پرداخت شود.
قائم به شخص بودن هزینه سفر و نقل مکان

رأی وحدت رویه شماره  1مورخ 1368/01/28

پیام رأی :فوقالعادههایی از قبیل هزینه سفر و نقل مکان ،حقوقی است که با گذشت مستخدم منتفی میشود
و در این صورت ،سازمان متبوع ملزم به پرداخت آن نیست.
رأی وحدت رویه شماره  37مورخ 1386/02/02
پرداخت هزینه سفر در محدوده جغرافیایی یک شهرستان
پیام رأی :پرداخت هزینه سفر در محدوده جغرافیایی یک شهرستان مشروط بر آن است که فاصله بین دو
محل در جادههای آسفالته از  50کیلومتر و در جادههای غیر آسفالت از  30کیلومتر تجاوز نماید.
رأی وحدت رویه شماره  1139مورخ 1386/10/02
شرط برخورداری از کمک هزینه مسکن
پیام رأی :طبق ماده  40الحاقی به قانون موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ،برخورداری از
کمک هزینه مسکن موکول به تبادل موافقتنامهها با سازمان مدیریت و برنامهریزی شده است.
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آرای وحدت رویه در زمینه اداری ،استخدامی و فرهنگی
(1397ـ )1361
عنوان

موضوع
پرداخت حق مسکن و هزینه سفر به کارکنان شاغل در
دهستانهای محروم

مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  1150مورخ 1386/10/04

پیام رأی :پرداخت حق مسکن و هزینه سفر به موجب مصوبه هیأت وزیران به مستخدمین رسمی یا ثابت
مشمول قانون استخدام کشوری یا مقررات استخدامی شرکتهای دولتی شاغل در دهستانهای محروم ،در
صورت غیر بومی بودن و عدم سکونت در خانههای سازمانی و موافقت باالترین مقام اجرایی دستگاه متبوع
مستخدم مجاز اعالم شده است.
میزان فوقالعاده شغل مدیران و سرپرستان

رأی وحدت رویه شماره  242 ،241و  243مورخ 1392/04/10

پیام رأی :به موجب بند  5مصوبه شماره /1495د 1371/3/2 -شورای حقوق و دستمزد ،پرداخت فوقالعاده

مزایای
مدیریتی و
فوقالعاده
شغل مدیران

شغل مدیران و سرپرستان به میزان  5درصد تجویز شده است.
رأی وحدت رویه شماره  413مورخ 1392/06/25
پرداخت فوقالعاده مدیریت و سرپرستی به مدیران
شرکتهای تعاونی
پیام رأی :با توجه به این که مدیریت در شرکت تعاونی از جمله مصادیق سمتهای مدیریتی مصرح در تبصره
 1ماده  109قانون مدیریت خدمات کشوری و جدول ذیل آن نیست ،لذا مزایای مدیریتی به این دسته از
مدیران تعلق نمیگیرد.
رأی وحدت رویه شماره  629مورخ 1392/09/11

شرط پرداخت مزایای مدیریتی
(موضوع تبصره  1ماده  109قانون مدیریت خدمات کشوری)

پیام رأی :داشتن حداقل دو سال سابقه مدیریتی ،شرط پرداخت مزایای موضوع تبصره  1ماده  109قانون
مدیریت خدمات کشوری است.
کمک غیرنقدی مورد مطالبه کارمندان وزارت دادگستری

رأی وحدت رویه شماره  91مورخ 1376/07/12

پیام رأی :نظر به این که کمک غیرنقدی مورد مطالبه کارمندان وزارت دادگستری مصداق تبصره  65قانون
بودجه سال  1363ن بوده و در اختیار وزارت مذکور قرار نداشته ،آن وزارتخانه قانوناً ملزم به تأمین و پرداخت

سایر فوق-
العادهها و
مزایا

آن نیست.
مستمر بودن فوقالعاده جذب اعضای هیأت علمی

رأی وحدت رویه شماره 1470مورخ 1386/12/12

پیام رأی :با توجه به تجویز پرداخت فوقالعاده حق جذب اعضای هیأت علمی از تاریخ  ،1379/01/01فوق-
العاده مذکور باید در تعیین حقوق بازنشستگی احتساب شود.
رأی وحدت رویه شماره  151مورخ 1387/03/12
مرجع پرداخت فوقالعاده سختی شرایط محیط کار
پیام رأی :پرداخت فوق العاده سختی شرایط محیط کار در مدت اشتغال کارمند به خدمت به عهده واحد دولتی
متبوع کارمند است.
مبدأ زمانی پرداخت مزایای جذب و نگهداری افراد نخبه

رأی وحدت رویه شماره  17مورخ 1389/02/06

پیام رأی :افرادی که قبل از تصویب آییننامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه از شرایط و ویژگیهای
افراد نخبه برخوردار بودهاند ،باید از تاریخ تصویب آییننامه از مزایای مندرج در آن بهرهمند شوند.
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عنوان

مشخصات رأی
آرای وحدت رویه به شمارههای  94مورخ  1389/03/17و  415و 416
مورخ 1396/05/03

موضوع
فوقالعاده ستادی

پیام رأی شماره  :94پرداخت فوقالعاده ستادی به کارکنان ستادی دستگاههای اجرایی در سال  84در حد
اعتبار تخصیص یافته بوده و دلیلی بر ایجاد تعهد زاید بر اعتبار تخصیص یافته برای دولت وجود ندارد.
پیام رأی شماره  415و  :416مصوبه هیأت وزیران ناظر بر برقراری فوقالعاده بهرهوری برای کارکنان ستادی
و استانی وزارتخانه صنایع و معادن ،با اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ،قابلیت اجرا
سایر فوق-

ندارد.

العادهها و
مزایا

رأی وحدت رویه شماره  29مورخ 1391/01/28

هزینه درمانی مستخدمان خارج از کشور

پیام رأی :دستگاههای دولتی مکلف به پرداخت هزینههای درمانی مستخدمان مأمور در خارج از کشور می-
باشند.
رأی وحدت رویه شماره  95مورخ 1391/02/25

پاداش حسن خدمت

پیام رأی :پاداش حسن خدمت به مستخدمان آموزش و پرورش پرداخت میگردد.
رأی وحدت رویه شماره  245مورخ 1391/05/02
بهرهوری کارکنان سازمان تأمین اجتماعی
پیام رأی :سازمان تأمین اجتماعی مجاز به پرداخت بهرهوری به کارکنان این سازمان در صورت رضایت از
عملکرد آنان در جهت نیل به اهداف سازمان میباشد.
فوقالعاده حق تخصص

رأی وحدت رویه شماره  703مورخ 1392/10/16

پیام رأی :سازمان تأمین اجتماعی مکلف به قبول کسور حق بیمه مربوط به فوقالعاده حق تخصص برای
کارکنان شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات میباشد.
رأی وحدت رویه شماره  1793مورخ 1397/09/06
مابهالتفاوت حقوق و مزایای کارکنان قرارداد مشخص
پیام رأی :مفاد بند  2بخشنامه شماره  1386/1/20-100/4848سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی
بر پرداخت مابهالتفاوت حقوق و مزایای کارکنان قرارداد مشخص فقط برای سال  1386قابل اعمال است و
حکومتی نسبت به سالهای پس از آن ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  28و  29مورخ 1366/07/21

رعایت صرفه و صالح دولت

پیام رأی :اقدامات استانداری باختران مبنی بر عدم فروش و واگذاری خانههای سازمانی به ساکنین فعلی آنها
به جهت رعایت صرفه و صالح دولت ،خالف مقررات به نظر نمیرسد.
فروش و
استفاده از
خانههای
سازمانی

رأی وحدت رویه شماره  31 ،30و  32مورخ 1375/02/29

نیاز واحد دولتی بهرهبرداری کننده

پیام رأی :الزام دولت به فروش خانههای سازمانی به متصرفین آنها در صورت نیاز واحد دولتی بهرهبرداری کننده به نگهداری آنها،
جواز قانونی ندارد.

رأی وحدت رویه شماره  195مورخ 1379/06/20

امتناع از تخلیه و تحویل خانه سازمانی

پیام رأی  :تمرد ،عدم اطاعت از دستور قانونی مقام مافوق در قلمرو وظایف و تکالیف پست سازمانی مربوط
است ولی امتناع از تخلیه و تحویل خانه سازمانی از نوع تکالیف شغل مورد تصدی مستخدم دولت به شمار
نمیآید.
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عنوان

موضوع
ضمانت اجرای عدم تخلیه خانه سازمانی

فروش و

مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  318مورخ 1380/10/02

استفاده از

پیام رأی :در صورت عدم تخلیه خانه سازمانی ظرف مهلت مقرر ،تا روز تخلیه و تحویل ،از حقوق و مزایای

خانههای

مستخدم و در مورد مستخدم بازنشسته ،یک چهارم حقوق بازنشستگی وی به نفع سازمان مربوط برداشت

سازمانی

میشود.
تکلیف خانههای سازمانی در مالکیت دولت پس از پایان
مدت اجاره

رأی وحدت رویه شماره  172 ،171و  173مورخ 1389/05/04

پیام رأی :طبق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ،خانههای سازمانی در مالکیت دولت پس
از پایان مدت اجاره از طریق مزایده قابل فروش است.
قانون حاکم بر خانههای سازمانی دانشگاه

رأی وحدت رویه شماره  899مورخ 1393/05/13

پیام رأی :اعمال قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اصالح بعدی آن در خصوص فروش
خانههای سازمانی در دانشگاهها تابع مصوبه هیات امناء است.
قانون حاکم بر نحوه انتقال کارکنان ستادی و سازمان-
های منطقهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

رأی وحدت رویه شماره  163مورخ 1370/12/20

پیام رأی :در خصوص نحوه انتقال ،کارکنان سازمانهای منطقهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و
انتقال و
مأموریت
کارکنان
دستگاههای
اجرایی

کارمندان ستادی وزارت مذکور ،مشمول ماده  13قانون تشکیل وزارت بهداری هستند.
عدم الزام دستگاهها به پذیرش درخواست انتقال کارکنان

رأی وحدت رویه شماره  108مورخ 1372/06/20

پیام رأی  :سازمان متبوع مستخدم در پذیرفتن درخواست پرسنل مبنی بر انتقال به سازمان دیگر الزام قانونی
ندارد.
آرای وحدت رویه به شمارههای  151مورخ  272 ،1376/10/13مورخ
1385/05/08

شرط رضایت مستخدمین در انتقال

پیام رأی شماره  :151حکم مقرر در ماده  142الیحه قانونی استخدام کشوری مبنی بر جواز انتقال برخی
مستخدمین به شرط رضایت آنان ،مفید جواز انتقال سایر مستخدمین رسمی بدون جلب رضایت آنها نیست.
پیام رأی شماره  :272پیرو انتقال کارمند حسب نظر کارگروه موضوع مصوبه هیأت وزیران به وزارت نیرو،
انتقال مجدد وی به وزارت جهاد کشاورزی بدون تمسک به حکم مقنن و جلب رضایت مستخدم ،جواز قانونی
ندارد.
تغییر محل خدمت به واسطه انتزاع بخشی از وظایف و
مسئولیتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع مستخدم

رأی وحدت رویه شماره  628مورخ 1387/09/17

پیام رأی :انتزاع بخشی از وظایف و مسئولیتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع مستخدم و واگذاری آن به
سازمان جدید و تغییر محل خدمت مستخدم به تبع آن ،از مصادیق انتقال مستخدم بهشمار نمیرود.
آرای وحدت رویه به شمارههای  195مورخ  1389/05/18و  1مورخ
1390/01/15

اعطای تسهیالت انتقال از تهران و کالنشهرها

پیام آراء :پرداخت کمک سود متعلق به تسهیالت بانکی موضوع آییننامه ایجاد تسهیالت جهت شاغلین
دولتی متقاضی انتقال از تهران وکالنشهرها ،پس از اعطای تسهیالت به متقاضیان صورت میگیرد.
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مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره 1532مورخ 1393/09/24

موضوع
نقل و انتقال فرهنگیان

پیام رأی  :یکی از ضوابط اساسی نقل و انتقال فرهنگیان ،عدم نیاز منطقه مبدأ و شدت نیاز منطقه مقصد است.
رأی وحدت رویه شماره  1239و  1238مورخ 1395 /11/19

جابجایی در سطح یک شهرستان

پیام رأی :مطابق بند و ماده  50قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ،جابجایی محل
خدمت مستخدم مازاد در سطح یک شهرستان ،نیازی به اخذ موافقت و تمایل مستخدم ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  1264و  1317مورخ 1396/12/15
پرداخت هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی
پیام رأی :با واگذاری شرکت دولتی و انتقال کارکنان آن به بخش غیردولتی طبق بند (د) ماده  21قانون
مدیریت ،هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی باید توسط دولت تأمین شود.
رأی وحدت رویه شماره  1380و  1394مورخ 1397/06/06
انتقال از کالنشهرها
پیام رأی :مصوبات هیأت وزیران و کارگروه انتقال از کالن شهرها داللتی بر الزام دستگاههای اجرایی به
تبدیل وضع کارمندان قراردادی به پیمانی ندارد و مصوبات مربوطه در باب تبدیل وضعیت استخدامی از
قرارداد کار معین به پیمانی محدود به رعایت مقررات قانونی می باشد.
رأی وحدت رویه شماره  33الی  39مورخ 1385/02/03
تعیین مدت خدمت آموزشی کارکنان آموزشی توسط
وزارت آموزش و پرورش
پیام رأی :تعیین مدت خدمت آموزشی کارکنان آموزشی توسط وزارت آموزش و پرورش ،با استفاده از
اختیارات قانونی این وزارتخانه صورت گرفته و مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد.
تعیین ساعات

آرای وحدت رویه به شمارههای  1496مورخ  1386/12/14و  63و 64
مورخ 1391/02/11

احتساب مدت خدمت آموزشیاری معلمان

کار

پیام رأی :احتساب مدت خدمت آموزشیاری معلمان ،در صورت تقلیل ساعات کار آموزشی آنان بدون اجتماع و
تحقق شرایط الزم از جمله داشتن  20سال سابقه تدریس بهطور مستمر و تمام وقت ،وجاهت قانونی ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  752مورخ 1388/10/21
تعیین ساعات کار مشاوران توسط وزارت آموزش و
پرورش
پیام رأی :تعیین ساعات کار مشاوران توسط وزارت آموزش و پرورش ،با استفاده از اختیارات قانونی این
وزارتخانه صورت گرفته و مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد.
آرای وحدت رویه به شمارههای  349مورخ  1386/05/21و  75مورخ
تعیین محل خدمت معلمان
1390/02/12
تعیین محل
خدمت

پیام رأی شماره  :349تعیین محل خدمت معلمان با توجه به نتیجه امتیازات شغلی هریک از آنان از اختیارات
مدیریتی بوده و مغایرتی با قانون نداشته است.
پیام رأی شماره  :75تعیین محل خدمت مستخدمین آموزش و پرورش از سوی دستگاه متبوع مستخدم صحیح و
مطابق مقررات است.
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موضوع
اشتغال در شرکتهای تعاونی

جواز اشتغال

مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  132مورخ 1370/10/10

در ساعات غیر پیام رأی :اشتغال مستخدم دولت در ساعات غیر اداری در شرکتهای تعاونی تحت نظارت سازمان مرکزی
اداری
تعاون کشور قانونی است.
رأی وحدت رویه شماره  41مورخ 1364/10/30

قطع حقوق وظیفه ابوین مستخدم متوفی

پیام رأی :قطع حقوق وظیفه ابوین مستخدم متوفی ،در صورتی که از ابتدا واجد شرایط قانونی دریافت آن
نبوده و یا بعداً شرایط استفاده از حقوق مزبور را از دست داده باشند ،خالف قانون نیست.
رأی وحدت رویه شماره  38مورخ 1366/08/14
مالک تعیین حقوق وظیفه وراث مستخدمین بازنشسته
متوفی
پیام رأی :مالک و مأخذ تعیین حقوق وظیفه وراث مستخدمین بازنشسته متوفی ،حقوق بازنشستگی دریافتی
وی است.
رأی وحدت رویه شماره  104مورخ 1377/05/24

تأثیر ازدواج در مستمری

حقوق وظیفه و پیام رأی :قطع مستمری همسر شهید به جهت ازدواج منقطع جواز قانونی ندارد.
مستمریها

شرط نداشتن شوهر در برقراری مستمری وراث
کارمندان متوفی

رأی وحدت رویه شماره  260مورخ 1382/07/13

پیام رأی :محدود و مقید نمودن برقراری حقوق وظیفه یا مستمری وراث کارمندان متوفی صرفاً به شرط احراز
نداشتن شوهر در زمان فوت مورث ،مخالف عموم و اطالق حکم قانونگذار است.
رأی وحدت رویه شماره  643مورخ 1385/09/12

مرجع احراز شرایط برقراری مستمری متوفی

پیام رأی :احراز شرایط قانونی الزم جهت برخورداری وراث مستخدم رسمی متوفی از مستمری قانونی
مربوط ،بر اساس تقاضای وراث واجد شرایط توسط سازمان بازنشستگی کشوری صورت میگیرد.
رأی وحدت رویه شماره  335مورخ 1386/05/07

پرداخت مستمری به پدر و مادر

پیام رأی :پرداخت مستمری به پدر و مادر افراد و پرسنل متوفای نیروهای مسلح با رعایت مقررات
مربوطه منوط بر آن است که بازماندگان مذکور در زمان فوت مورث خود تحتالکفاله او بوده باشند و با این
وصف مستمری مزبور از تاریخ فوت مورث افراد تحتالکفاله قابل پرداخت است.
رأی وحدت رویه شماره  373مورخ 1388/05/04
امکان جمع حقوق وظیفه با حقوق اشتغال یا بازنشستگی

پیام رأی :قطع حقوق وظیفه دریافتیِ فرد تحت الکفاله همسر به بهانه دریافت حقوق اشتغال یا بازنشستگی
توسط خود وی ،فاقد وجاهت قانونی است.
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حقوق وظیفه و
مستمریها

موضوع
تکلیف دستگاههای دولتی به پرداخت حقوق وظیفه و
مستمری

مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  105مورخ 1390/03/02

پیام رأی :دستگاه های دولتی مکلف به پرداخت حقوق وظیفه و مستمری وراث کارمندان متوفی پس از احراز
شرایط قانونی از صندوقهای مربوطه میباشند.
رأی وحدت رویه شماره  572مورخ 1390/12/15

شرایط برقراری حقوق وظیفه اناث

پیام رأی :نداشتن شوهر و شغل ،شرط برخورداری فرزندان اناث از حقوق وظیفه مورث است.
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مشخصات رأی
آرای وحدت رویه به شمارههای  3مورخ  1364/02/30و  76مورخ
1367/09/15

موضوع
تأثیر بازنشستگی بر مرخصی استحقاقی

پیام رأی شماره  :3اعمال بازنشستگی موضوع قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری ،سالب حق استفاده از
مرخصی استحقاقی ذخیره شده موضوع قانون استخدام کشوری نیست.
پیام رأی شماره  :76بازنشستگی مستخدم به ابتکار اداره نافی حق ثابت و مکتسب وی به استفاده از مرخصی
استحقاقی ذخیره شده موضوع ماده  47قانون استخدام کشوری نیست.
حداکثر مدت مرخصی موضوع مواد  15و  16آییننامه آرای وحدت رویه به شمارههای  172مورخ  76 ،1371/08/16مورخ
1373/07/09و  246مورخ 1380/08/06
قانون استخدام کشوری
پیام آراء :در رابطه با مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری ،به موجب ماده  17آییننامه
مرخصی
استحقاقی

مرخصیها ،حداکثر مدت مرخصی موضوع مواد  15و  16این آییننامه از  4ماه تجاوز نمیکند.
تأثیر انتقال بر مرخصی استحقاقی ذخیره شده آرای وحدت رویه به شمارههای  54و  55مورخ  1380/02/23و 491
مورخ 1387/07/28
مستخدمین
پیام آراء :مدت مرخصی استحقاقی ذخیره شده جزء سابقه خدمت دولتی محسوب میشود و انتقال از یک
واحد دولتی به واحد دولتی دیگر سالب حق مذکور نخواهد بود.
آرای وحدت رویه به شمارههای  942مورخ  1386/09/06و  796مورخ
مرخصی مستخدمین رسته آموزشی
1387/11/08
پیام رأی شماره  :942چنانچه با درخواست مستخدم رسته آموزشی که در طول سال به عللی به میزان کمتر از
تعطیالت فصلی استفاده کرده ،برای استفاده از مرخصی استحقاقی مازاد موافقت نشود ،برای سال بعد ذخیره
میشود.
پیام رأی شماره  :796استفاده مستخدمین رسته آموزشی و دیگر مستخدمینی که از تعطیالت فصلی
برخوردارند از یک ماه مرخصی استحقاقی ساالنه به طور اضافه جواز قانونی ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  488و  489مورخ 1387/07/28
دریافت حقوق و فوقالعادههای ایام مرخصی ذخیره شده
پیام رأی :حق مکتسب قانونی مستخدم رسمی مبنی بر دریافت حقوق و فوقالعادههای ایام مرخصی ذخیره
شده ،در حالت استعفاء از خدمت دولت از بین نمیرود.
رأی وحدت رویه شماره  759و  763مورخ 1388/10/28
بهرهمندی از مرخصی استحقاقی و حقوق و مزایای آن
پیام رأی :استفاده از مرخصی استحقاقی و بهرهمندی از حقوق و فوقالعادههای مربوط به ایام مرخصی
استحقاقی استفاده نشده ،بدون هیچ محدودیتی جزء حقوق استخدامی مستخدمین رسمی است.
آرای وحدت رویه به شمارههای  32 ،31و  33مورخ  1392/01/19و
امکان ذخیره مرخصی استحقاقی
 1232مورخ 1396/12/08
پیام آرای شماره  32 ،31و  :33امکان ذخیره مرخصی استحقاقی استفاده نشده برای کارکنان سابق جهاد
سازندگی وجود دارد.
پیام رأی شماره  :1232با توجه به عدم ممنوعیت قانونی برای ذخیره مرخصی استفاده نشده و دریافت آن
پس از بازنشستگی در اساسنامه شرکت ملی نفت ،دستگاه مزبور موظف به پرداخت وجوه مربوط به مرخصی-
های ذخیره شده میباشد.
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(1397ـ )1361
عنوان
مرخصی بدون
حقوق

موضوع
عدم امکان دریافت حقوق در مدت مرخصی بدون حقوق

مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  241مورخ 1369/12/07

پیام رأی :مطالبه حقوق دوران مرخصی بدون حقوق ،پس از صدور حکم از طرف وزارتخانه یا مؤسسه دولتی
متبوع ،به ادعای اینکه تقاضای مرخصی بدون حقوق با میل و رغبت صورت نگرفته ،وجاهت قانونی ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  1328مورخ 1393/08/19
متولی پرداخت حقوق مرخصی زایمان کارکنان دستگاهها
و شرکتهای دولتی

مرخصی

پیام رأی :با عنایت به تکلیف دستگاهها و شرکتهای دولتی به پرداخت حقوق ایام مرخصی زایمان ،تکلیفی

زایمان

متوجه سازمان تامین اجتماعی نیست.
افزایش مدت مرخصی زایمان

رأی ایجاد رویه شماره  64مورخ 1394/01/31

پیام رأی :به موجب تبصره  2ماده واحده قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 1392و بند یک تصویبنامه
شماره  /92901ت 1392/4/19-46527دستگاههای دولتی مکلف به افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه میباشند.

رأی وحدت رویه شماره  860مورخ 1387/12/13

میزان مرخصی مناطق محروم

پیام رأی :در نقاط تعیین شده به عنوان نقاط محروم و دورافتاده ،مستخدمین عالوه بر مرخصی استحقاقی ،به

مرخصی
مناطق محروم
و دورافتاده

نسبت مدت خدمت در نقاط محروم از حق استفاده از یک ماه مرخصی در ازای هرسال خدمت برخوردارند.
رأی وحدت رویه شماره  616مورخ 1387/09/10
لزوم پرداخت حقوق و فوقالعادههای مرخصی ساالنه در
فرض عدم تأمین اعتبار
پیام رأی :فقد اعتبار ،سالب حق مستخدمین شاغل در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی به دریافت
حقوق و فوقالعادههای مربوط در صورت عدم استفاده از مرخصی ساالنه عالوه بر مرخصی استحقاقی نیست.
آرای وحدت رویه به شمارههای  495و  496مورخ  1389/11/11و  35و
پرداخت وجوه مرخصی استفاده نشده به نرخ یوماالداء
 36مورخ 1392/01/26
پیام آراء :مبنای محاسبه و پرداخت وجوه مرخصی موضوع ماده  2قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم
سال تقویم و پرداخت (نرخ یوماالداء) است و نه در پایان هر سال خدمتی.
رأی وحدت رویه شماره  949مورخ 97/4/12
مرخصی مناطق محروم نیروهای مسلح
پیام رأی :با توجه به اینکه مناطق بد آب و هوا در آیین نامه معاشهای نیروهای مسلح مصوب  1346و آیین
نامه مرخصیهای پرسنل مشمول قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران مصوب سال  1367و آیین نامه
مرخصی نیروهای مسلح مصوب سال  1378احصاء شده و در مقررات مذکور منطقه دورود در هیچ برهه ای از
زمان جزء مناطق مشمول مرخصی مناطق بد آب و هوا نبوده است لذا الزام دستگاه اجرایی به پرداخت حقوق و

مرخصی
حفاظت در
برابر اشعه

مزایای مرخصی مناطق محروم استفاده نشده در این منطقه فاقد مبنای قانونی است.
رأی وحدت رویه شماره  435مورخ 1393/03/19
غیر قابل ذخیره بودن مرخصی قانون حفاظت در برابر
اشعه
پیام رأی :مرخصی اجباری موضوع بند  2ماده  20قانون حفاظت در برابر اشعه قابلیت ذخیره سازی ندارد.
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(1397ـ )1361
عنوان

موضوع
لزوم تحت الکفاله بودن عائله جانبازان و شهدای انقالب
اسالمی در دریافت مستمری

مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  22مورخ 1382/01/31

پیام رأی :مقررات قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان مفهم نفی شرط تحت الکفاله بودن
عائله جانبازان و شهدای انقالب اسالمی نیست.
لزوم رعایت جمیع شرایط در استخدام ایثارگران
حقوق اداری و
استخدامی
ایثارگران و

رأی وحدت رویه شماره  704مورخ 1382/12/10

پیام رأی :نظر به اینکه در شرایط آزمون و گزینش و استخدام ایثارگران در واحدهای دولتی ضوابط و امتیازات
خاص مقرر و معمول گردیده ،در ص ورت فقدان شرایط و ضوابط مربوط ،اطالق ایثارگر به داوطلب ورود به
خدمت دولت و برخورداری تسهیالت استخدامی جواز قانونی ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  29مورخ 1383/02/06
مرخصی آزادگان

خانوادههای
شهدا

پیام رأی :ضرورت ذخیره کلیه مرخصیهای استحقاقی سالیانه اختصاص به آزادگانی دارد که قبل از اسارت به
استخدام دولت درآمدهاند.
اعاده به خدمت جانبازان

رأی وحدت رویه شماره  941مورخ 1386/09/06

پیام رأی :اعاده به خدمت جانبازان فقط برای یکبار به درخواست آنان منحصراً به شرط آن که تا تاریخ
تصویب قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان ( )1374/03/31در خدمت دستگاه بودهاند،
امکانپذیر است.
حقوق حالت اشتغال

رأی وحدت رویه شماره  799مورخ 1387/11/13

پیام رأی :در صورت اشتغال مجدد کارمند ،حقوق حالت اشتغال موضوع تبصره  6قانون حالت اشتغال پرداختی
به وی که بهواسطه رأی کمیسیون ماده  16رسیدگی به شکایات جانبازان برقرار شده ،باید قطع شود.
آرای وحدت رویه به شمارههای  760مورخ  1388/10/28و  381مورخ
ماده  13قانون حمایت از آزادگان
1389/09/15
پیام رأی شماره  : 760مقررات ماده  13قانون حمایت از آزادگان ناظر به نحوه احتساب سوابق خدمتی و
محاسبه آن در ارتقاء شغلی و بازنشستگی است و نه پرداخت حقوق و مزایای دوران اسارت.
پیام رأی شماره  :381ماده  13قانون حمایت از آزادگان حکمی در باب پرداخت عیدی ایام اسارت ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  712و  713مورخ 1391/10/11
صالحیت کمیسیون ماده  16قانون تسهیالت استخدامی
و اجتماعی جانبازان
پیام رأی :کمیسیون ماده  16قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان صالحیت ابتدایی در رسیدگی به
شکایات در خصوص حالت اشتغال جانبازان را دارد و در صورتی که تصمیم کمیسیون مورد اعتراض واقع
شود ،رسیدگی در صالحیت دیوان عدالت اداری است.
شخصیت حقوقی مستقل کمیسیون ماده  16قانون
تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان

رأی وحدت رویه شماره  438مورخ 1396/05/10

پیام رأی :کمیسیون موضوع ماده  16قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان واجد شخصیت حقوقی
مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران است لذا رسیدگی به شکایت علیه بنیاد شهید و به خواسته اعتراض
نسبت به تصمیم کمیسیون ماده  16قانون مذکور ،به لحاظ اینکه شخصیت بنیاد شهید و کمیسیون ماده 16
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عنوان

مشخصات رأی

موضوع
مستقل از یکدیگر است دعوا توجهی به بنیاد شهید ندارد.

رأی وحدت رویه شماره  715و  716مورخ 1391/10/11

تمایز امتیازات ایثارگری و اشتغال کارگران و کارمندان

حقوق اداری و پیام رأی :مصوبه شماره /75237ت19803هـ ـ  1378/3/18هیأت وزیران ،متضمن آییننامه اجرایی قانون
استخدامی
اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار مصوب سال
ایثارگران و

 1376است ،تسری مفاد آن به کارمندان فاقد وجاهت است.
گروه تشویقی مدیران ایثارگر

خانوادههای
شهدا

رأی وحدت رویه شماره  451مورخ 1392/07/15

پیام رأی :به موجب تبصره  7الحاقی به ماده  3قانوننظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال
 ،1381دولت می تواند به مدیران ایثارگر ارائه دهنده خدمات برجسته یک الی دو گروه تشویقی دیگر اعطا
نماید.
رأی وحدت رویه شماره  917مورخ 1392/11/28

استخدام فرزندان شاهد و جانبازان

پیام رأی :به موجب قوانین و مقررات مختلف ،استخدام فرزندان جانباز در چهارچوب سهمیه استخدامی امکان
پذیر اعالم شده است و بدون مجوز استخدام ،امکان استخدام ولو برای فرزندان شاهد و جانباز پیشبینی
نشده است.
رأی وحدت رویه شماره  1271مورخ 1393/07/28

پرداخت اضافه شایستگی

پیام رأی :پرداخت اضافه شایستگی مطابق دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیالت و مزایای استخدامی و
اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی منوط به ارزیابی دستگاه متبوع مستخدم می باشد.
رأی وحدت رویه شماره  348مورخ 1394/03/25
پرداخت پاداش پایان خدمت به والدین شهید
پیام رأی :والدین شهید جهت برخورداری از پاداش پایان خدمت شهید بایستی تحت کفاله شهید بوده
باشند.
رأی وحدت رویه شماره  297مورخ 1395/05/05

محل تأمین مالی حقوق و مطالبات ایثارگران و خانواده
معظم شهدا

پیام رأی :تأمین مالی حقوق و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا ،از محل واگذاری سهام شرکتهای
دولتی یا واگذاری آن اموال یا از محل وجوه حاصل از محل فروش آنها یا از محل صرفهجویی حین اجرای
بودجه میباشد.
مصادیق مفهوم «تغییر دستگاه استخدامی» موضوع
معافیت ایثارگران و فرزندان شهدا از پرداخت مابهالتفاوت
ناشی از انتقال سوابق بیمهای مقرر در ماده  45قانون
برنامه پنجم توسعه

رأی وحدت رویه شماره  690مورخ 1396/07/25

پیام رأی :پرداخت مابهالتفاوت برای ایثارگران و فرزندان شهدا موضوع ماده  45قانون برنامه پنجم توسعه،
در موارد تغییر دستگاه استخدامی بوده و شامل سایر حاالت قطع رابطه استخدامی از جمله استعفاء ،اخراج،
بازخرید خدمت و انفصال نمیشود.
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عنوان

مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  1379مورخ 1397/06/06

موضوع
اعاده به خدمت ایثارگران و جانبازان

پیام رأی :براساس ماده  60قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ،دستگاههای اجرایی مکلفند جانبازان و
ایثارگرانی که بازنشسته شدهاند را بنا به درخواست آنان صرفاً برای یکبار اعاده به خدمت کند.
رأی وحدت رویه شماره  121مورخ 1371/06/21

اجرای طرح طبقهبندی مشاغل

پیام رأی :ماده  140قانون ارتش لزوم اجرای مقررات طرح طبقهبندی مشاغل الیحه قانونی استخدام
ک شوری درباره مستخدمین رسمی ژاندارمری و شهربانی پس از تطبیق وضع با قانون ارتش را افاده نمیکند.
رأی وحدت رویه شماره  126مورخ 1371/06/28
اعتبار الیحه قانونی تعدیل سازمانهای ارتش
حقوق اداری و
استخدامی
نیروهای
مسلح

پیام رأی :با تصویب قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران ،الیحه قانونی تعدیل سازمانهای ارتش نسخ
ضمنی شده است.
قانون حاکم بر کارکنان شرکت صنایع هواپیمایی ایران

رأی وحدت رویه شماره  152و  153مورخ 1371/07/25

پیام رأی :قانون ارتش بر کارکنان شرکت صنایع هواپیمایی ایران وابسته به سازمان صنایع دفاع و وزارت
دفاع حاکمیت نداشته و آنان تابع آییننامه استخدامی مصوب مجمع عمومی شرکت میباشند.
رأی وحدت رویه شماره  40مورخ 1372/03/08
محکومیت زاید بر یکسال مستخدمین ارتش
پیام رأی :مستفاد از ماده  297قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش ،محکومیت زاید بر یک سال مستلزم اخراج
مشمولین قانون مذکور است.
اعتبار الیحه قانونی مربوط به تبدیل سازمانهای ارتش
ملی اسالمی و بازنشستگی پرسنل و بازخرید سوابق
خدمتی آنان

رأی وحدت رویه شماره  73مورخ 1372/05/09

پیام رأی :تا تاریخ  ،66/9/7الیحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش ملی اسالمی و بازنشستگی
پرسنل و بازخرید سوابق خدمتی آنان ،در رابطه با اعاده به خدمت پرسنل ارتش قابلیت اجرا داشته است.
رأی وحدت رویه شماره  130مورخ 1372/07/17
اعتبار مقررات تبصره ماده  69قانون استخدام نیروهای
مسلح
پیام رأی :مقررات تبصره ماده  69قانون استخدام نیروهای مسلح با تصویب الیحه قانونی مربوط به تعدیل
سازمانهای ارتش جمهوری اسالمی ایران نسخ ضمنی شده است.
کمیسیون پنج نفره ماده  118قانون استخدام نیروی
مسلح

رأی وحدت رویه شماره  142مورخ 1373/11/15

پیام رأی :تشکیل کمیسیون پنج نفره ماده  118قانون استخدام نیروی مسلح در مورد رسیدگی به تخلفات
پرسنل ارتش از تاریخ اجرای ماده  104قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران ،وجاهت قانونی ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  130مورخ 1374/08/06
قطع حقوق بازنشستگی
پیام رأی :قطع حقوق بازنشستگی توسط سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش در اجرای دستور مراجع قضایی
ذیربط ،صحیح و موافق قانون است.
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مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  270مورخ 1378/06/28

موضوع
تأیید و تصویب امتیاز ارشدیت نیروهای نظامی و انتظامی

پیام رأی :تأیید و تصویب امتیاز ارشدیت برای نیروهای نظامی و انتظامی به پیشنهاد مراجع ذیصالح و
موافقت فرماندهی کل قوای مسلح است.
احتساب مدت تحصیل نیروهای مسلح

رأی وحدت رویه شماره  220و  221مورخ 1380/07/15

پیام رأی :حکم مقرر در ماده  77اصالحی قانون استخدام نیروهای مسلح و تبصره ذیل آن ناظر به مدت
تحصیل افسران ،همافران ،درجهداران و افراد نیروهای مسلح است و تعمیم آن به افراد غیر نظامی جواز
حقوق اداری و قانونی ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  443و  444مورخ 1381/12/04
وجوه پرداختی مرخصیهای ذخیره شده نیروی نظامی و
استخدامی
انتظامی
نیروهای
پیام رأی :طبق امریه فرماندهی کل قوا ،وجوه پرداختی بابت مرخصیهای ذخیره شده قبل از  1358/1/1به
مسلح
نیروهای نظامی و انتظامی مسترد نمیشود.
رأی وحدت رویه شماره  335مورخ 1386/05/07

زمان پرداخت مستمری پدر و مادر افراد تحت الکفاله
پرسنل نیروهای مسلح

پیام رأی :مستمری پدر و مادر تحت الکفاله افراد و پرسنل متوفای نیروهای مسلح از تاریخ فوت مورث آنها
قابل پرداخت است.
صدور رأی در کمیسیون مواد  99و  100مقررات
استخدامی ناجا

رأی وحدت رویه شماره  359مورخ 1386/05/23

پیام رأی :کمیسیونهای مادتین  99و  100مقررات استخدامی ناجا درباره رسیدگی به تخلفات انتظامی
نیروهای انتظامی و صدور رأی مبنی بر برائت و یا محکومیت آنان ،الزامی به تبعیت از پیشنهاد هیأت مشورتی
ندارند.
رأی وحدت رویه شماره  192مورخ 1387/03/26

تمایز جنبه کیفری از جنبه انتظامی

پیام رأی :صدور قرار منع تعقیب برای کارمند نیروی انتظامی از جنبه کیفری ،نافی جواز رسیدگی و اتخاذ
تصمیم نسبت به جنبه تخلف انضباطی موضوع نمیباشد.
مشمولین حکم مقرر در تبصره  1ماده  74قانون
استخدامی ناجا

رأی وحدت رویه شماره  43 ،42و  44مورخ 1392/01/26

پیام رأی :از تاریخ  1389/7/1حکم تبصره  1ماده  74قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
برای آن دسته از کارکنان انتظامی که قبل ازتاریخ تصویب قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
استخدام شدهاند و قبل از تاریخ مذکور نیز مدرک تحصیلی دیپلم ارائه کردهاند و هم اکنون نیز شاغل هستند
اجرا میشود.
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عنوان

مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  1289مورخ 1393/08/05

موضوع
پرداخت حقوق و مزایا در ایام غیبت

پیام رأی :پرداخت حقوق و مزایا و عناوین مشابه در ایام غیبت بیش از شش ماه به مشمولین تبصره ماده 96
قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران وجاهت قانونی ندارد.
پرداخت حقوق ایام بدون کاری

حقوق اداری و

رأی وحدت رویه شماره  1230مورخ 1394/11/06

استخدامی

پیام رأی :نظر به این که تعلیق از خدمت یکی از موارد بدون کاری است ،با تعلیق مستخدم نظامی از خدمت

نیروهای

میبایست از حقوق و مزایای بدون کاری موضوع ماده  168قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقالب

مسلح

اسالمی به میزان یک دوم حقوق درجه یا رتبه و مزایای مستمر بهرهمند شود.
آثار نظریه کمیسیون ماده 120قانون ارتش جمهوری رأی وحدت رویه شماره  1817 ،1812الی  1823 ،1819الی  1828مورخ
1397/09/13
اسالمی ایران
پیام رأی :آثار نظریه کمیسیون ماده 120قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران مبنی بر اینکه وضعیت شخص
منطبق با یکی از وضعیتهای ماده  108قانون یاد شده است از زمان صدور نظریه کمیسیون قابل اعمال است
و دلیل قانونی وجود ندارد که آثار نظریه کمیسیون مذکور به پیش از تصمیم کمیسیون عطف شود.
رأی وحدت رویه شماره  125مورخ 1372/07/10

پرداخت کسورات بازنشستگی

پیام رأی :آثار مالی ناشی از پرداخت کسور بازنشستگی مربوط به پذیرفته شدگان قبل از سال  1354مراکز

مقررات
استخدامی
متعهدین
خدمت به

تحصیلی مندرج در قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش از تاریخ  1368/1/1الزماالجرا است.
رأی وحدت رویه شماره  173مورخ 1376/12/09
برکناری از خدمت آزمایشی
پیام رأی :مشمولین قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش ،در تمام مدت تحصیل در حالت
استخدام آزمایشی قرار دارند و برکناری آنان از خدمت آزمایشی قبل از فراغت از تحصیل ،منع قانونی ندارد.
آرای وحدت رویه به شمارههای  127مورخ  1377/06/21و  926مورخ
پایان دادن به خدمت
1386/09/04

آموزش و

پیام رأی شماره  :127پایان دادن به خدمت مشمولین قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش

پرورش

پس از استخدام آنان موقعیت قانونی ندارد.
پیام رأی شماره  :926با تحقق و اجتماع شرایط قانونی جهت استخدام قطعی متعهدین خدمت به آموزش و
پرورش ،تمسک به معاذیر غیرموجه از قبیل فقد ردیف استخدامی و پایان دادن به خدمت آنان وجاهت قانونی
ندارد.
آرای وحدت رویه به شمارههای  303و  304مورخ 162 ،1381/08/26
مورخ  938 ،1386/03/13مورخ  1386/09/06و  1443مورخ
1386/12/07

احتساب مدت تحصیل در سنوات خدمت

پیام رأی شماره  303و  :304مدت خدمت مشمولین قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش ،در
سنوات خدمت آنها محاسبه میشود.
پیام رأی شماره  :162تسری حکم مقرر در ماده  7قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش در
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عنوان

مشخصات رأی

موضوع

خصوص احتساب ایام تحصیل ،به اشخاصی که به هر نحو قبل از تاریخ تصویب قانون از خدمت در آموزش و
پرورش خارج شدهاند مجوز قانونی ندارد.
پیام رأی شماره  :938با استخدام رسمی ،مدت تحصیل متعهدین خدمت به آموزش و پرورش جزء سابقه
خدمت رسمی آنان منظور و از نظر ترفیع (پایه ،گروه بازنشستگی) قابل محاسبه خواهد بود.
پیام رأی شماره  :1443شرط سپردن تعهد محضری به منظور احتساب مدت تحصیل جزء سابقه خدمت،
منحصراً در مورد داوطلبان تحصیل در دانشسراها جهت انجام خدمت آموزشی در وزارت آموزش و پرورش
منظور شده است.
استخدام پس از فراغت از تحصیل

آرای وحدت رویه به شمارههای  758مورخ  654 ،1385/11/15مورخ
 1386/08/06و  1495مورخ 1386/12/14

پیام رأی شماره  :758مشمولین قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش پس از فراغت از تحصیل
مقررات

باید به استخدام قطعی در وزارتخانه مزبور درآیند.

استخدامی

پیام رأی شماره  :654استخدام متعهدین خدمت به آموزش و پرورش ،پس از فراغت از تحصیل ،به صورت

متعهدین

خرید خدمت یا پیمانی و نظایر آن و یا عدم تعیین تکلیف قطعی آنان وجاهت قانونی ندارد.

خدمت به
آموزش و
پرورش

پیام رأی شماره  :1495عدم صدور ابال غ استخدامی رسمی برای متعهدین خدمت به آموزش و پرورش و یا
استفاده از خدمت آنان به صورت حقالتدریس ،مغایر ماده  6قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و
پرورش است.
احتساب ایام عدم اشتغال

رأی وحدت رویه شماره  153مورخ 1387/03/12

پیام رأی :اگر عدم اشتغال به خدمت متعهدین موضوع قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش
مستند به فعل آنان نباشد ،مدت عدم اشتغال جزء سابقه خدمت محسوب میشود.
رأی وحدت رویه شماره  120مورخ 1389/03/31
شرط استخدام رسمی و احتساب سنوات تحصیل
پیام رأی :به موجب قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب شرط استخدام رسمی و
احتساب سوابق آموزشی فار غالتحصیالن سپردن تعهد ثبتی به وزارتخانه مذکور است لذا این حکم در
خصوص فار غ التحصیالنی که در دانشگاه تربیت معلم پذیرفته شده باشند و از آنان بر اساس نیاز آموزش و
پرورش اخذ تعهد نشده باشد جاری نخواهد بود.
تعیین محل خدمت متعهدین خدمت به آموزش و پرورش رأی وحدت رویه شماره  1343و  1344مورخ 1397/05/30
پیام رأی :تعیین محل خدمت متعهدین خدمت به آموزش و پرورش پس از فراغت از تحصیل در اختیار
آموزش و پرورش می باشد.
مقررات
استخدامی

رأی وحدت رویه شماره  914مورخ 1386/08/29

مشمولین قانون بکارگیری معلمان حقالتدریس

پیام رأی :قانون به کارگیری معلمین حقالتدریس به افرادی که در سنوات تحصیلی  82 -83به خدمت

معلمان حق-

اشتغال داشتهاند ،تسری مییابد.
آموزشیاران نهضت سوادآموزی

آموزشیاران

پیام آراء :آموزشیارانی که قبل از تاریخ  1380/8/8بر اساس مواد 6و  6مکرر اساسنامه نهضت سوادآموزی

التدریس و

آرای وحدت رویه به شمارههای  1182مورخ  1386/10/09و 1498
مورخ 1386/12/14

به طور تمام وقت ،مداوم و منظم در این نهاد به خدمت درآمده اند ،مشمول شرایط و ضوابط مربوط هستند.
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مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  1337مورخ 1386/11/14

موضوع
مدرسان واحدهای آموزشی بزرگساالن

پیام رأی :اطالق عنوان معلم حقالتدریس به افرادی که در واحدهای آموزشی بزرگساالن با دریافت حق-
الزحمه از محل شهریه داوطلبان به تحصیل به خدمت اشتغال داشتهاند ،محمل قانونی ندارد.
احتساب ایام تعطیالت تابستان جزء سابقه خدمت دولتی آرای وحدت رویه به شمارههای  1563مورخ  1386/12/26و  194مورخ
1387/03/26
معلمان حقالتدریس
پیام آراء :احتساب ایام تعطیالت تابستان جزء سابقه خدمت دولتی و پرداخت حقوق و مزایای این مدت به
مقررات
استخدامی

معلمان حقالتدریس مجوز قانونی ندارد.

معلمان حق-

حداقل مدرک تحصیلی جهت استخدام معلمان حق-
التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی

التدریس و

پیام رأی :معلمان حقالتدریس آموزش و پرورش و آموزشیاران نهضت سوادآموزی باید حداقل دارای

آموزشیاران

گواهینامه دیپلم یا باالتر باشند.
شرط استخدام رسمی معلمان حقالتدریس

نهضت
سوادآموزی

رأی وحدت رویه شماره  134مورخ 1387/03/05

آرای وحدت رویه به شمارههای  160مورخ  1387/03/20و  553مورخ
1387/08/19

پیام رأی شماره  :160جواز استخدام رسمی معلمان حقالتدریس وزارت آموزش و پرورش مشروط به داشتن
ابال غ اشتغال به خدمت در یکی از واحدهای آموزشی و دریافت حقالزحمه از محل اعتبارات دولتی است.
پیام رأی شماره  :553احراز شرط مدت خدمت به میزان  3یا  4سال برای پذیرش معلمین حقالتدریس به
استخدام وزارت آموزش و پرورش ،در تاریخ تصویب و اجرای قانون برنامه سوم توسعه مالک نظر مقنن
است.
رأی وحدت رویه شماره  629مورخ 1387/09/17

عدم اشتغال به واسطه بیماری

پیام رأی :مدت عدم اشتغال به خدمت معلمین حقالتدریس بهواسطه بیماری جزء سابقه خدمت آنان محاسبه
نمیشود.
رأی وحدت رویه شماره  326مورخ 1388/04/07

استخدام رسمی مربیان کودک

پیام رأی :به موجب قانون بهکارگیری معلمین حقالتدریس ،اجازه استخدام رسمی یک هزار نفر از مربیان
کودک واجد شرایط با رعایت اولویت از حیث سابقه خدمت و بدون آزمون داده شده است.
رأی وحدت رویه شماره  121مورخ 1389/03/31
بکارگیری معلمین حقالتدریس در مشاغل آموزشی و
پژوهشی پس از تبدیل وضعیت
پیام رأی :معلمین حقالتدریسی که طبق قانون بهکارگیری معلمین حقالتدریس به استخدام رسمی درمیآیند
باید در مشاغل آموزشی و پرورشی بهکار گرفته شوند.
آرای وحدت رویه به شمارههای  38مورخ  1391/02/04و  103و 104
مورخ 1391/02/25

سابقه اشتغال سرباز معلمی

پیام رأی :خدمت به عنوان سرباز معلمی به عنوان سابقه حقالتدریس موضوع قانون بکارگیری معلمان حق-
التدریس قابل پذیرش نمیباشد.
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عنوان

مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  1274مورخ 1393/07/28

موضوع
مقررات ناظر بر پرداخت حقالتدریس معلمان حق-
التدریس

پیام رأی :پرداخت حقالتدریس معلمان مشمول احکام مقرر در مواد  8و  3آییننامه اجرایی تبصره  3ماده
واحده قانون به کارگیری معلمان حقالتدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب سال  1384هیأت وزیران است و مصوبه مورخ  1385هیأت وزیران
که عام مؤخر است نمیتواند ناسخ مصوبه خاص معلمان حقالتدریس موضوع آییننامه اجرایی تبصره  3ماده
واحده قانون به کارگیری معلمان حقالتدریس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب سال  1384بشود.
رأی وحدت رویه شماره  52و  53مورخ 1381/02/15

طرح طبقهبندی مشاغل

پیام رأی :با توجه به واگذاری سازمان جنگلها و مراتع کشور به وزارت جهاد سازندگی ،اجرای طرح طبقه-
بندی مشاغل کارکنان منتقل شده به وزارتخانه مزبور از  1375/1/1مجوز قانونی ندارد.
آرای وحدت رویه به شمارههای  714و  715مورخ 1008 ،1385/11/01
و  1009مورخ  1386/09/20و  330مورخ 1387/05/13

بازخرید خدمت
مقررات خاص
استخدامی
کارکنان جهاد
کشاورزی

پیام رأی شماره  714و  :715بازخرید خدمت موضوع بند (ب) تبصره  38قانون بودجه سال  1377کل کشور
مشروط به حصول توافق بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تأمین اجتماعی و اعطای امتیازات خاص
تبصره مزبور است.
پیام رأی شماره  1008و  :1009سیاق عبارات مصوبه مورخ  1381/10/10هیأت وزیران مفهم اختیار
کارکنان وزارت جهاد کشاورزی به ارائه درخواست کتبی بازخریدی یا عدم ارائه آن در صورت عدم پرداخت
حداکثر حقوق بازخریدی است.
پیام رأی شماره  :330عدم انتقال سوابق خدمت کارکنان بازخرید شده وزارت جهاد سازندگی به سازمان
تأمین اجتماعی ،نافی اعتبار بازخرید خدمت آنها به موجب بند (ب) تبصره  38قانون بودجه سال  1377کل
کشور نیست.
آرای وحدت رویه به شمارههای  945مورخ  1386/09/06و  54مورخ
1387/02/01

حقوق کارکنان منتقل شده

پیام آراء :به موجب توافقنامه موضوع ماده  3قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی ،با انتقال برخی از کارکنان
وزارتخانه مزبور به وزارت راه و ترابری و تطبیق وضع آنها ،نباید حقوق ماهانه آنها کاهش یابد.
رأی وحدت رویه شماره  225مورخ 1387/04/09

فوقالعاده جذب

پیام رأی :پرداخت فوقالعاده جذب موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق
جنگی ،قابل تعمیم و تسری به کارکنان وزارت جهاد کشاورزی مشمول مقررات استخدامی خاص نیست.
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عنوان

مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  177مورخ 1388/02/27

موضوع
مقررات حاکم بر کارکنان قراردادی

پیام رأی :تبعیت کارمندان قراردادی وزارت جهاد کشاورزی از آییننامه استخدام پیمانی قانون استخدام
کشوری ،مغیّر عنوان کارمند قراردادی و تبدیل عنوان مذکور به کارمند پیمانی نیست.
رأی وحدت رویه شماره  365 ،364 ،363 ،349و  366مورخ
انتقال مجدد کارکنان
1388/04/28
پیام رأی :با قطع رابطه استخدامی و انتقال کارمند قراردادی جهاد کشاورزی به شرکت جهاد نصر ،انتقال
مجدد وی به جهاد کشاورزی و تبدیل وضعیت استخدامی وی به مستخدم رسمی وجاهت قانونی ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  42و  43مورخ 1379/02/04

حقالزحمه دانشجویان بورسیه پزشکی

پیام رأی :پرداخت حق الزحمه مربوط به دانشجویان انترنی دانشکده پزشکی و درمانی به دانشجویان بورسیه
پزشکی قانونی است.
حقالزحمه

تمایز کمک هزینه تحصیلی و حقالزحمه دستیاری
پزشکی از حقوق ماهانه

دستیاران

پیام رأی :حقوق ماهانه کارکنان دولت ماهیتی متمایز از کمک هزینه تحصیلی و حقالزحمه دستیاری پزشکی

پزشکی

در مدت مأموریت آموزشی دارد.
مبدأ پرداخت حقالزحمه دستیاری

انترنی و

رأی وحدت رویه شماره  226مورخ 1384/05/16

رأی وحدت رویه شماره  14مورخ 1388/01/23

پیام رأی :دریافت حقالزحمه دستیاری از تاریخ اشتغال به وظیفه دستیاری است و محدودیت استحقاق افراد
واجد شرایط به دریافت حقالزحمه دستیاری از تاریخ تصویب شورای عالی پزشکی و تخصصی مالک موجهی
ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  212مورخ 1388/03/10

مشمولین دریافت حقالزحمه دستیاری

پیام رأی :پرداخت حقالزحمه دستیاری به دانشجویانی که واجد عنوان دستیاری نیستند و خدمتی در دوران
آموزشی انجام نمیدهند ،محمل قانونی ندارد.
پرداخت حقالزحمه دستیاری به دستیاران دوره فوق
تخصص

رأی وحدت رویه شماره  608مورخ 1391/08/29

پیام رأی :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ،در صورت وجود شرایط قانونی موظف به
پرداخت حقالزحمه به دستیاران دوره فوق تخصص است.
قانون مربوط
به خدمت
پزشکان و

رأی وحدت رویه شماره  375مورخ 1388/05/04

شمول قانون تأمین اجتماعی بر پزشکان و پیراپزشکان

پیام رأی :مشمولین قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان که تحت پوشش قانون استخدام کشوری
یا مقررات استخدامی خاص نیستند ،با پرداخت حق بیمه تحت حمایت قانون تأمین اجتماعی قرار میگیرند.
رأی وحدت رویه شماره  452مورخ  465 ،1388/05/25مورخ
خدمت در مناطق محروم
 1388/06/01و  534الی  536مورخ 1391/08/01
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عنوان

مشخصات رأی

موضوع

پیام رأی شماره  :452دستیاران تخصصی استفاده کننده از سهمیه مناطق محروم و نیازمند کشور موظفند
پیراپزشکان

پس از اتمام دوره تخصص ،برابر طول دوره تخصص در مناطق مذکور انجام وظیفه کنند.
پیام رأی شماره  :465دستیاران فار غالتحصیل موظفند به شرح تعهدنامههای رسمی تنظیم شده در دفاتر
اسناد رسمی ،در نقاط محروم و نیازمند واقع در حوزه دانشگاه محل تحصیل خود انجام وظیفه کنند.
پیام رأی شماره  534الی  :536داوطلبان زن آزمون دستیاری رشتههای تخصصی پزشکی موظف به ایفای

سایر دعاوی
وزارت
بهداشت

تعهد خدمت در نقاط محروم و نیازمند میباشند.
رأی وحدت رویه شماره  847و  848مورخ 1384/12/21
شمول مقررات خاص بر مستخدمین وزارت بهداشت
پیام رأی :از تاریخ تصویب قانون مقررات استخدامی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،تطبیق وضع
مستخدمین وزارتخانه مذکور با مقررات قانون تأمین اجتماعی فاقد جواز قانونی است.
مهلت اعتبار قانون پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای آرای وحدت رویه به شمارههای  7مورخ  96 ،1362/07/11مورخ
 1363/10/10و  117مورخ 1363/12/06
رشد نهادهای انقالب
پیام آراء :با ت وجه به انقضای مهلت اجرای قانون پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقالب
در  ، 1359/06/06صدور حکم آماده به خدمت مستخدمین به موجب این قانون ،فاقد اعتبار و آثار قانونی

است.
(در خصوص این آراء باید متذکر شد که هرچند طبق مقررات حاکم بر زمان صدور این آراء ،دادنامهای که صحیح تشخیص داده شده،
موافق مقررات قانونی بوده است لکن به موجب رأی وحدت رویه شماره  103مورخ  1368/11/05و رأی وحدت رویه شماره  24و 25
مورخ  ،1369/02/06با توجه به تبصره  1ماده  26قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب  ،1365احکام صادره مبنی بر آماده به
رسیدگی به
خدمت مستخدمین رسمی که در فاصله  1359/06/06تا تاریخ تصویب قانون بازسازی نیروی انسانیصادر شده ،قانونی شناخته شده-
تخلفات اداری اند و لذا حکم تبصره مزبور از این پس حاکم بر قضیه خواهد بود).
کارکنان دولت احکام صادره مبنی بر آماده به خدمت شدن مستخدمین آرای وحدت رویه به شمارههای  103مورخ  1368/11/05و  24و 25
رسمی در فاصله  59/6/6تا تاریخ تصویب قانون بازسازی مورخ 1369/02/06
نیروی انسانی
پیام آراء :احکام صادره مبنی بر آماده به خدمت شدن مستخدمین رسمی که در فاصله  59/6/6تا تاریخ
تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی صادر شده ،برابر تبصره ماده  26قانون رسیدگی به تخلفات اداری،
قانونی است.
اعتبار آرای صادره از هیأتهای بدوی بازسازی نیروی
انسانی

رأی وحدت رویه شماره  97مورخ 1363/10/10

پیام رأی :عدم انتفاء آثار احکام صادره از هیاتهای بدوی بازسازی نیروی انسانی مبنی بر آماده به خدمت
شدن مستخدم ،در مدت اعتبار قانونی هیات مذکور ،صحیح و قانونی است.
آرای وحدت رویه به شمارههای  98مورخ  39 ،1363/10/10مورخ
مرجع صالح رسیدگی به جرایم مقرر در قانون بازسازی
 1364/10/16و  47مورخ 1369/02/27
پیام رأی شماره  :98صدور هرگونه حکمی از طرف وزارتخانهها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مشمول
قانون بازسازی نیروی انسانی در حوزه صالحیت هیاتهای مقرر در قانون مذکور ،فاقد اعتبار قانونی است.
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مشخصات رأی

موضوع

پیام رأی شماره  :39مرجع رسیدگی و صدور رأی در مورد جرایم مقرر در قانون بازسازی نیروی انسانی،
هیأتهای بدوی و تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی است.
پیام رأی شماره  :47در زمان حاکمیت قانون بازسازی نیروی انسانی ،دادگاههای اداری و وزراء و رؤسای
ادارات و مؤسسات دولتی صالحیت رسیدگی و تعیین مجازات برای مستخدمین دولت را نداشتند.
رأی وحدت رویه شماره  105مورخ 1363/11/08
حدود صالحیت دیوان در رسیدگی به آرای هیأتهای
بازسازی
پیام رأی :در صورت نقض شکلی رأی صادره از هیأت بازسازی ،اظهارنظر ماهوی شعبه دیوان در خصوص
سایر شکایات استخدامی ،منوط به رسیدگی مجدد و صدور رأی نسبت به اتهامات منتسبه در هیأت بازسازی
است.
تشدید مجازات در هیأتهای تجدیدنظر بازسازی

رأی وحدت رویه شماره  7مورخ 1364/03/13

پیام رأی :تشدید مجازات توسط هیأتهای تجدیدنظر بازسازی جز در موارد موضوع ماده  44قانون بازسازی

رسیدگی به نیروی انسانی ،مستند قانونی ندارد.
تخلفات اداری
اعطاء حقوق تضییع شده
کارکنان دولت

آرای وحدت رویه به شمارههای  21مورخ  1366/06/23و  59و 60
مورخ 1366/09/30

پیام رأی شماره  :21عالوه بر حقوق گروه و پایه ،پرداخت مزایا به مستخدمینی که احکام آمادگی به خدمت و
برکناری از خدمت آنان توسط مقامات اجرایی صادر شده ولی برائت حاصل نمودهاند ،وجاهت قانونی ندارد.
پیام رأی شماره  59و  :60اعطاء حقوق تضییع شده موضوع تبصره  2ماده  56قانون بازسازی ،صرفاً منوط به
تبرئه متهم است.
صدور حکم آماده به خدمت پس از انقضای قانون
پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی

رأی وحدت رویه شماره  64مورخ 1366/10/14

پیام رأی :قید عبارت عدم نیاز و یا استناد به ماده  116قانون استخدام کشوری در احکام آماده به خدمت
صادره از مقامات اجرایی بعد از انقضای قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی ،نافی اعتبار قانونی
آنها نیست.
مشمولین الیحه قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد
محیط مساعد برای رشد نهادهای انقالب

رأی وحدت رویه شماره  106مورخ 1366/12/09

پیام رأی :کارمندان اداری وزارت دادگستری مانند سایر وزارتخانهها مشمول الیحه قانونی مربوط به پاکسازی
و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقالب هستند.
رأی وحدت رویه شماره  101مورخ 1368/10/28
لزوم مستند و مستدل بودن آرای هیأتهای بازسازی
پیام رأی :آراء صادره از هیأت های بازسازی نیروی انسانی باید موجه و متکی به دالیل و مدارک معتبر و متقن
باشد و عدم مراعات آن ،موجب نقض رأی صادره میشود.
مجازات اتهامات مندرج در بند  5قسمت ب ماده  15آرای وحدت رویه به شمارههای  130مورخ  206 ،1369/04/28مورخ
 1369/09/13و  212مورخ 1371/10/12
قانون بازسازی نیروی انسانی
پیام آراء :مجازات اتهامات مندرج در بند  5قسمت ب ماده  15قانون بازسازی نیروی انسانی ،یکی از
کیفرهای موضوع بند  1تا  6ماده  20قانون مذکور است.
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موضوع
اعمال مجازات جرایم مذکور در ماده  18قانون بازسازی

مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  149مورخ 1369/06/19

پیام رأی :اعمال مجازات جرایم مذکور در ماده  18قانون بازسازی ،نیازی به اثبات قبلی آن در دادگاه صالحه
ندارد.
رسیدگی به سوابق کارکنان دولت مبنی بر همکاری با
ساواک

رأی وحدت رویه شماره  158مورخ 1369/07/03

پیام رأی :اخراج کا رکنان بدون رعایت مفاد قانون پاکسازی مبنی بر تشکیل هیأت بررسی سوابق کارکنان
دولت در خصوص همکاری با ساواک منحله ،اثبات عدم صالحیت و یا تشخیص زاید بودن آنان ،غیرقانونی
است.
رسیدگی به
رأی وحدت رویه شماره  38مورخ 1370/04/18
مرجع رسیدگی به آرای غیرقطعی هیأت پاکسازی و
تخلفات اداری بازسازی
کارکنان دولت پیام رأی :مرجع قانونی رسیدگی به آرای غیرقطعی هیأت پاکسازی و بازسازی و آراء نقض شده در دیوان
عدالت اداری ،هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری است.
رأی وحدت رویه شماره  23مورخ 1372/02/11
اعتبار احکام پاکسازی
پیام رأی :صدور احکام پاکسازی در محدوده زمانی حاکمیت مقررات پاکسازی ،قانونی بوده است.
مهلت اعتراض به آرای قطعی هیأتهای بازسازی و پاک آرای وحدت رویه به شمارههای  205مورخ  92،1372/11/30مورخ
 1373/08/14و  2مورخ 1373/01/20
سازی در دیوان عدالت اداری
پیام آراء :کارمندانی که بر اساس آراء هیأتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی
رسیده و تا تاریخ  65/7/2شکایتی به دیوان عدالت اداری تسلیم نکردهاند ،دیگر حق شکایت نخواهند
تخلفات
موضوع
رسیدگی
هیأتها و
مقامات
موضوع قانون

داشت.
غیبت غیرموجه در قانون رسیدگی به تخلفات اداری

رأی وحدت رویه شماره  60مورخ 1368/08/01

پیام رأی :غیبت مستخدم دولت که تحقق آن مستند به اختیار و فعل وی نبوده و ناشی از علل و جهاتی است
که صرفاً خارج از حیطه اراده و اختیار اوست ،از مصادیق غیبت غیرموجه قلمداد نمیشود.
رأی وحدت رویه شماره  143مورخ 1375/07/14
تخلف افشاء سؤاالت امتحانی
پیام رأی :تخلف افشاء سؤاالت امتحانی موضوع بند  18ماده  8قانون رسیدگی به تخلفات اداری مستلزم
تحقق و اجتماع عناصر و ارکان آن است.
امتناع از تخلیه و تحویل خانه سازمانی

رأی وحدت رویه شماره  195مورخ 1379/06/20

رسیدگی به

پیام رأی :تمرد ،عدم اطاعت از دستور قانونی مقام مافوق در قلمرو وظایف و تکالیف پست سازمانی مربوط

تخلفات اداری

است ولی امتناع از تخلیه و تحویل خانه سازمانی از نوع تکالیف شغل مورد تصدی مستخدم دولت به شمار
نمیآید.
رأی وحدت رویه شماره  227مورخ 1379/07/24

اشتغال غیر قانونی به مأموریت

پیام رأی :اشتغال غیرقانونی کارکنان به اجرای مأموریت تفویض شده از سوی مقام مافوق در ساعات موظف
اداری ،قابل رسیدگی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری است.
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مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  524مورخ 1386/07/15

موضوع
ارتکاب اعمال خالف شئون و شعائر اسالمی

پیام رأی :ارتکاب اعمال خالف شئون و شعائر اسالمی به عنوان یک تخلف اداری ،مقید و محدود به محل و
محیط و ساعات کار اداری نیست و میتواند واجد عنوان جرم جزایی نیز باشد.
رأی وحدت رویه شماره  525و  526مورخ 1388/06/22
ایجاد مزاحمت
پیام رأی :احداث درب به درون خانه معلم و تردد از آن و ایجاد مزاحمت برای خانه معلم توسط کارمند دولت
از مصادیق تخلفات اداری به شمار نمیرود.
رأی وحدت رویه شماره  114و  115مورخ 1363/12/06

حداکثر مدت آماده به خدمت
(موضوع ماده  16قانون رسیدگی به تخلفات اداری)

پیام رأی :مطابق ماده  16قانون رسیدگی به تخلفات اداری ،وزراء یا باالترین مقام اجرایی دستگاههای
موضوع این قانون میتوانند کارمندانی که پرونده آنها به هیأتهای رسیدگی ارجاع شده است حداکثر به مدت
سه ماه آماده به خدمت نمایند ادامه حالت آماده به خدمت مستخدمین موضوع این ماده برای بیش از سه ماه
مجازاتهای
موضوع
صالحیت
هیأتها و
مقامات

وجاهت قانونی ندارد.
مقامات صالح به اعمال مجازات اخراج

رأی وحدت رویه شماره 177مورخ 1374/10/02

پیام رأی :شهردار از صالحیت اعمال مجازات اخراج از خدمت موضوع در ماده  23قانون رسیدگی به تخلفات
اداری برخوردار نیست.
تنزل مقام

آرای وحدت رویه به شمارههای  206مورخ  12 ،1380/06/25مورخ
 1004 ،1381/01/25مورخ  31 ،1386/09/20مورخ  1388/01/30و
 422 -427مورخ 1390/10/05

موضوع قانون
رسیدگی به
تخلفات اداری

پیام رأی شماره  :206تنزل مقام مستخدم رسمی دولت در مقام اعمال مجازات اداری در مورد او توسط یکی
از مقامات مذکور در ماده  12قانون رسیدگی به تخلفات اداری مجوز قانونی ندارد.
پیام رأی شماره  :12شناسایی مجازات تنزل مقام به عنوان مجازات اداری موضوع ماده  9قانون رسیدگی به
تخلفات اداری ،نافی اختیارات مدیریت در تغییر پست ثابت سازمانی کارمندان طبق ضوابط مربوط و مقتضیات
اداری نیست.
پیام رأی شماره  :1004اعمال مجازات تنزل مقام و نتیجتاً محرومیت از ارتقاء شغل در تمام طول خدمت
نیست و تعیین مدت در اعمال مجازات مذکور از طرف هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری منع قانونی ندارد.
پیام رأی شماره  :31اعمال مجازات تغییر و تنزل سمت کارمندان متخلف بر اساس تصمیم کمیسیون
انتصابات و بدون صدور رأی قطعی از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مغایر قانون است.
پیام رأی شماره  :422 -427هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری جهت تنزل مقام یا گروه مستخدم
صالحیت انحصاری دارند.
تغییر محل خدمت

رأی وحدت رویه شماره  412مورخ 1381/11/13

پیام رأی :اعمال اختیار مدیریت در جهت تغییر محل خدمت مستخدم متخلف به منظور تنبیه وی با عنایت به
محدودیت اختیارات مدیریت در اعمال مجازاتهای اداری ،وجاهت قانونی ندارد.
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مشخصات رأی
آرای وحدت رویه به شمارههای  413مورخ  1382/10/21و  670مورخ
1386/08/08

موضوع
متمایز بودن انفصال از شغل و انفصال از خدمت

پیام آراء :به لحاظ تفاوت و تمایز ماهیت حقوقی انفصال از شغل با انفصال از خدمت ،انفصال از یک شغل
معین و مشخص مستلزم انفصال از خدمت و قطع رابطه استخدامی با واحد دولتی نمیباشد.
رأی وحدت رویه شماره  339مورخ 1388/04/21
محرومیت از انتصاب به مشاغل حساس و مدیریتی
پیام رأی :اعمال مجازات محرومیت از انتصاب به مشاغل حساس و مدیریتی درباره متصدیان چنین مشاغلی
الزاماً مستلزم تغییر سمت و انتصاب آنان به مشاغل غیرحساس و غیرمدیریتی در دستگاههای دولتی است.
مستخدمین شرکت فوالد
مشمولین
قانون
رسیدگی به
تخلفات اداری

رأی وحدت رویه شماره  62مورخ 1368/08/08

پیام رأی :مستخدمین شرکت ملی فوالد ایران تابع مقررات انضباطی خاص خود بوده و مشمول قانون
رسیدگی به تخلفات اداری نیستند.
مستخدمین شرکت ملی صنایع مس ایران

رأی وحدت رویه شماره  68مورخ 1368/08/08

پیام رأی :مستخدمین شرکت ملی صنایع مس ایران تابع مقررات انضباطی خاص خود بوده و مشمول قانون
رسیدگی به تخلفات اداری نیستند.
مستخدمین شرکتهای وابسته به وزارت دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح

رأی وحدت رویه شماره  148مورخ 1376/10/06

پیام رأی :رسیدگی به تخلفات اداری شرکتهای وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،در
صالحیت هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری است.
کارمندان شرکتهای دولتی

رأی وحدت رویه شماره  32و  33مورخ 1377/02/19

پیام رأی :قانون رسیدگی به تخلفات اداری شامل کلیه کارکنان شرکتهای دولتی میشود.
رأی وحدت رویه شماره  808و  809مورخ 1385/12/06

کارمندان قراردادی

پیام رأی :قانون رسیدگی به تخلفات اداری شامل مطلق کارمندان دولت اعم از رسمی ،ثابت ،دائم ،پیمانی و

نحوه رسیدگی

قراردادی میشود.
تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر

رأی وحدت رویه شماره  104مورخ 1368/11/05

پیام رأی :تشدید مجازات توسط هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری ،بر اساس قانون رسیدگی به
تخلفات اداری ،جواز قانونی ندارد.
لزوم مستند و مستدل بودن آرای هیأتها

آرای وحدت رویه به شمارههای  119مورخ  1368/12/24و  83مورخ
1378/03/29

پیام رأی شماره  :119آراء صادره از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری باید مبتنی بر دالیل متقن و معتبر و
ضوابط شرعی و قانونی باشد.
پیام رأی شماره  :83هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مکلف به بررسی و انجام تحقیقات و رسیدگی به
دالیل و مدارک مربوط به خطای منتسب و صدور رأی مستدل و مستند با رعایت آییننامه قانون رسیدگی به
تخلفات اداری هستند.
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مشخصات رأی
آرای وحدت رویه به شمارههای  120مورخ  40 ،1368/12/24و 41
مورخ  1369/02/25و  133مورخ 1379/04/05

موضوع
برائت

پیام رأی شماره  :120حکم به عدم محکومیت و اعاده به کار کارمند از سوی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
به دلیل عدم پیشبینی مجازات ،مآالً برائت تلقی میشود.
پیام رأی شماره  40و  :41جرم محسوب نشدن عمل ارتکابی کارمند به موجب آرای صادره از هیأت رسیدگی
به تخلفات اداری ،به معنی برائت است.
پیام رأی شماره  :133مفاد رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر لزوم اعاده شاکی به خدمت و
عدم محکومیت به تحمل مجازات اداری ،محمول بر برائت و ترتب آثار استخدامی مربوط به برائت است.
رأی وحدت رویه شماره  203مورخ 1369/09/13
اعطای فرصت تدارک دفاع
پیام رأی :هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند پس از انجام تحقیقات الزم ،موارد اتهامی را با منظور
نمودن مهلت تدارک دفاع و تسلیم مدارک ،به اطالع کارمند متهم برسانند.
آرای وحدت رویه به شمارههای  240مورخ  1369/12/07و  438مورخ
حقوق ایام انفصال
1380/12/26
پیام رأی شماره  :240حقوق ایام انفصال به کارمندان بازنشستهای که پرونده آنان در هیأتهای پاکسازی و
بازسازی سابق مطرح و در رسیدگی مجدد هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری منجر به برائت آنان نشده
است ،تعلق نمیگیرد.
نحوه رسیدگی پیام رأی شماره  :438در صورت محکومیت مستخدم متخلف به یکی از مجازاتهای اداری ،پرداخت حقوق
مبنا و یا عنوان مشابه به وی برای مدت عدم اشتغال به خدمت به جهت تحت تعقیب اداری قرار داشتن ،جواز
قانونی ندارد.
«محاکم صالحه» در قانون هیأتهای رسیدگی به
تخلفات اداری

رأی وحدت رویه شماره  24 ،23و  25مورخ 1370/03/07

پیام رأی :مقصود از عبارت «محاکم صالحه» در ماده  17قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ،دادگاه-
های صالحیتدار دادگستری است.
آرای وحدت رویه به شمارههای  98مورخ  133 ،1371/06/03مورخ
 28 ،1374/08/06مورخ  326 ،1377/02/12مورخ  1387/05/13و 386
مورخ 1390/09/07

رسیدگی به اعمال مشمول عنوان تخلف و جرم

پیام رأی شماره  :98رسیدگی در مراجع قضایی مانع از رسیدگی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری
نیست و صدور حکم برائت از ناحیه مراجع قضایی ،ارتباطی با عنوان تخلفات اداری موضوع صالحیت هیأت-
های مزبور ندارد.
پیام رأی شماره  :133هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف به رسیدگی مجدد پرونده کارمندانی است که
تخلف آنان ،عالوه بر جنبه اداری ،واجد عنوان جرم بوده و پس از رسیدگی مراجع قضایی ،رأی بر برائت آنان
صادر شده است.
پیام رأی شماره  :28مستند به ماده  19قانون رسیدگی به تخلفات اداری ،تصمیم قضایی مراجع دادگستری
مانع از اعمال مجازات اداری نیست.
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مشخصات رأی

موضوع

پیام آرای شماره  326و  :386صدور حکم برائت توسط مراجع قضائی الزاماً مستلزم صدور رأی برائت توسط
هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص مورد نیست.
رسیدگی به آرای غیرقطعی هیأتهای رسیدگی به
تخلفات اداری

رأی وحدت رویه شماره  174مورخ 1371/08/16

پیام رأی :آراء غیرقطعی هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری از تاریخ انقضاء مهلت قانونی برای
تجدیدنظر ،قطعی قلمداد میشوند و قابل شکایت در دیوان عدالت اداری هستند.
آرای وحدت رویه به شمارههای  38مورخ  177 ، 1372 /03/08مورخ
رسیدگی به مجازات اخراج
نحوه رسیدگی
 1372/10/11و  279مورخ 1387/04/30
پیام رأی شماره  :38حکم مقرر در ماده  28قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص مهلت اعتراض به
آرای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان ،قابل اعمال به مجازات قطعی اخراج مقرر در ماده 23
قانون مذکور نیست.
پیام رأی شماره  :177هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری موظف است که به اعتراض مستخدم
رسم ی نسبت به ابال غ حکم اخراج از خدمت از جمله در خصوص مجازات غیبت غیرموجه متوالی یا متناوب
رسیدگی نماید.
پیام رأی شماره  :279شکایت مبنی بر لغو ابال غ اخراج صادره قبل از تاریخ تصویب قانون رسیدگی به
تخلفات اداری و اعاده به خدمت با انقضای قریب  22سال از تاریخ غیبت و اخراج ،وجاهت قانونی ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  6مورخ 1374/02/02
تشدید مجازات توسط دیوان عدالت اداری
پیام رأی :اعمال تشدید مجازات نسبت به آراء غیرقطعی هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری یا آراء
نقض شده توسط دیوان عدالت اداری ،در صورت ارائه مستندات جدید بالمانع است.
رأی وحدت رویه شماره  1مورخ 1378/01/21
اعتبار آرای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری
پیام رأی :در صورتی که هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری در رسیدگی و صدور آراء
مورد اعتراض قواعد شکلی را مراعات نمایند ،آراء آنها موافق اصول و موازین قانونی است.
رأی وحدت رویه شماره  191مورخ 1384/05/09
خوانده در دعوای اعتراض به آرای هیأتهای رسیدگی
به تخلفات اداری
پیام رأی :طرح شکایت به طرفیت واحدهای مستقل دولتی به خواسته نقض رأی هیأتهای رسیدگی به
تخلفات اداری مستقر در آن واحدها خالف قانون به نظر نمیرسد.
رأی وحدت رویه شماره  291مورخ 1390/07/18
ترکیب اعضای هیأتهای بدوی و تجدیدنظر
پیام رأی :اعضای هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نباید در ترکیب هیأت تجدیدنظر همان دستگاه
عضویت داشته باشند.
رأی وحدت رویه شماره  4مورخ 1366/02/07

شورای تزکیه

پیام رأی :تشکیل شورای تزکیه دانشگاه و اتخاذ تصمیم از طرف آن متکی به قانون نبوده است.
رأی وحدت رویه شماره  19مورخ 1368/03/29

حکم آماده به خدمت در قانون استخدام کشوری

پیام رأی :تبصره  2ماده  36قانون استخدام کشوری در مورد صدور حکم آماده به خدمت ،مقید به زمان
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عنوان

مشخصات رأی

موضوع
نیست.

رأی وحدت رویه شماره  10الی  13مورخ 1373/02/03

عفو رهبری

پیام رأی :اعمال فرمان عفو رهبری در مورد کارکنان محکوم به انفصال از خدمت گمرک چابهار به حکم دادگاه
انقالب اسالمی ،جز از طریق اعاده مستخدمین مذکور به خدمت در گمرک ایران میسور نیست.
آرای وحدت رویه به شمارههای  67مورخ  127 ،1374/04/24مورخ
اجرای حکم انفصال از شغل
 1376/09/08و  306مورخ 1378/08/16
نحوه رسیدگی پیام آراء :در راستای اجرای رأی قطعی مراجع قضایی و لزوم تبعیت از آنها ،در صورت صدور حکم انفصال از
شغل ،شغل اداری مستخدم باید تغییر یابد و نه این که مستخدم اخراج شود.
رأی وحدت رویه شماره  39الی  42مورخ 1375/03/05
حقوق و مزایای ایام تعلیق
پیام رأی :پرداخت حقوق و مزایای ایام تعلیق موضوع ماده  7قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و
اختالس و کالهبرداری با صدور حکم برائت از اتهام منتسب ،قانونی است.
رأی وحدت رویه شماره  26مورخ 1377/02/12
اجرای حکم انفصال دائم از خدمات دولتی
پیام رأی :با صدور حکم قطعی محکومیت کیفری مستخدم دولت به انفصال دائم از خدمات دولتی در مراجع
قضایی ،رابطه استخدامی وی با واحد دولتی متبوع قطع میشود.
رأی وحدت رویه شماره  182مورخ 1377/08/23
آثار انفصال موقت سردفتر
پیام رأی :انفصال موقت سردفتر مقتضی زوال سمت و نافی حقوق قانونی او نسبت به دفتر اسناد رسمی مورد
تصدی وی نیست.
تعلیق سردفتر

رأی وحدت رویه شماره  265مورخ 1390/06/28

پیام رأی :تصمیم رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مبنی بر تعلیق سردفتر اسناد رسمی تا زمان صدور
حکم قطعی از سوی مراجع قضایی قانونی است.
رأی وحدت رویه شماره  70مورخ 1366/10/14

بازخرید نمودن پرسنل ژاندارمری

پیام رأی :با زخرید نمودن پرسنل ژاندارمری دارای کمتر از بیست سال سابقه بنا به تشخیص وزیر مربوطه بر
اساس الیحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش جمهوری اسالمی ایران ،قانونی بوده است.
رأی وحدت رویه شماره  92مورخ 1368/10/10
بازخرید خدمت کارکنان سازمان انرژی اتمی
بازخرید
خدمت

پیام رأی :تأخیر در صدور احکام بازخرید خدمت کارکنان سازمان انرژی اتمی براساس مصوبه مورخ
 1358/5/1کمیته انرژی اتمی که صرفاً جنبه تشریفاتی و اعالمی داشته ،نافی آثار مترتب بر آن نیست.
رأی وحدت رویه شماره  113مورخ 1368/12/10
بازخرید خدمت کارکنان شرکت فوالد
پیام رأی :صدور و ارسال احکام بازخریدی کارکنان مازاد بر احتیاج شرکت صنایع فوالد اهواز پس از پایان
مهلت مقرر بازخریدی ،ایراد قانونی بر اصل تأیید بازخرید خدمتی وارد نمیآورد.
رأی وحدت رویه شماره  58مورخ 1369/03/03
مزایای دوران آمادگی به خدمت
پیام رأی :در صو رت بازخرید شدن مستخدم آماده به خدمت ،حذف مزایای مستمر دوران آمادگی به خدمت
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مشخصات رأی

موضوع
وی ،غیرقانونی است.

آرای وحدت رویه به شمارههای  164مورخ  157 ،1372/09/13مورخ
 1373/12/20و  187مورخ 1381/06/10

بازخرید خدمت مستخدمین مازاد

پیام رأی شماره  :164بازخرید خدمت مستخدمین مازاد بر احتیاج کمیته امداد در مقررات استخدامی مربوط
تجویز شده و اعمال آن منوط به ارتکاب خطای اداری و اتخاذ تصمیم در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
نیست.
پیام رأی شماره  :157واحدهای دولتی و شهرداریها به استناد قانون نحوه بازنشسته و بازخرید خدمت
کارکنان م ازاد بر احتیاج دولت ،مکلفند کارکنان مازاد بر احتیاج را حسب مورد ،ظرف مهلت مشخصی
بازخرید
خدمت

بازنشسته یا بازخرید کنند.
پیام رأی شماره  :187در صورتی که بازخرید خدمت نیروی انسانی مازاد ،در اجرای طرح تعدیل نیروی
انسانی شاغل صورت گیرد ،منوط به ارتکاب تخلف اداری و صدور رأی از مراجع اختصاصی اداری نیست.
احتساب مدت عدم اشتغال به خدمت ناشی از بازخرید رأی وحدت رویه شماره 195مورخ  1374/11/28و  229و  230مورخ
1377/11/03
خدمت
پیام رأی شماره  :195احتساب مدت عدم اشتغال به خدمت ناشی از بازخرید خدمت غیرقانونی در سابقه
خدمت مستخدم از لحاظ بازنشستگی ،در صورت پرداخت کسور قانونی موافق قانون است.
پیام رأی شماره  229و  :230براساس ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی،
احتساب سوابق خدمت مستخدمین که در اجرای تبصره یک اصالحی ماده  74الیحه قانونی استخدام
کشوری بازخرید میشوند بر اساس مقررات قانون تأمین اجتماعی منوط به آن است که مستخدم مشمول
مقررات مذکور نسبت به پرداخت مابهالتفاوت کسور یا حق بیمه مزبور با حق بیمه مقرر در قانون تأمین
اجتماعی «اعم از سهم مستخدم و کارفرما» اقدام کند.
احتساب فوقالعاده اضافه کار ساعتی در احتساب حقوق
بازخرید خدمت

رأی وحدت رویه شماره  543مورخ 1386/07/29

پیام رأی :با توجه به کسر حق بیمه از فوقالعاده اضافه کار ساعتی ،فوقالعاده مزبور باید در احتساب حقوق
بازخرید خدمت محاسبه و پرداخت شود.
اشتغال مجدد

آرای وحدت رویه به شمارههای  1242مورخ  872 ،1386/10/25مورخ
 1388/12/10و  142مورخ 1391/03/22

پیام آراء :اشتغال مجدد اشخاصی که در اجرای تبصره یک ماده  74قانون استخدام کشوری بازنشسته یا
بازخرید خدمت شدهاند ،وجاهت قانونی ندارد و خدمت آنان واجد آثار قانونی نمیباشد.
رأی وحدت رویه شماره  346مورخ 1387 /05/20
شرایط بازخرید خدمت
پیام رأی :مستخدم رسمی یا ثابت دستگاههای دولتی و شهرداریها میتواند با درخواست کتبی خود و
موافقت باالترین مقام دستگاه متبوع ،با سابقه کمتر از  20سال خدمت بازخرید شود.
رأی وحدت رویه شماره  61مورخ 1387/02/08
بالتکلیفی مستخدم پس از ابطال ابالغ بازخریدی
پیام رأی :اگر پس از ابطال ابال غ بازخرید خدمت به موجب دادنامه قضایی ،مستخدم همچنان بالتکلیف مانده
باشد ،باید جهت تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود مبادرت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کند.
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عنوان

مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  361مورخ 1390/08/30

موضوع

درخواست ابطال حکم بازخرید

پیام رأی :درخواست ابطال حکم بازخرید کارکنان دولت در صورت نداشتن شرایط بازنشستگی وارد نیست.
رأی وحدت رویه شماره  610 -620مورخ 1392/09/04
درخواست بازگشت به کار
پیام رأی :تقاضای کتبی بازخریدی از خدمت و عدم احراز اکراه در ارائه درخواست از جمله موانع پذیرش
بازخرید
خدمت

دعوای بازگشت به کار است.
ممنوعیت بازخرید خدمت

رأی وحدت رویه شماره  1500مورخ 1393/09/24

پیام رأی :طبق قانون استخدام کشوری ،اگر مستخدم دولت بیش از بیست سال سابقه خدمت داشت،
دستگاه میتوانست وی را بازنشسته کند و امکان بازخرید وی ولو به درخواست مستخدم وجود نداشت.
رأی وحدت رویه شماره  828مورخ 1396/08/30
بازخرید خدمت مشمولین قانون کار
پیام رأی :اختالف کارکنان مشمول قانون کار در دستگاههای اجرایی در خصوص درخواست بازخریدی طبق

تبصره  1ماده  74قانون استخدام کشوری ،با توجه به مفاد تبصره مذکور وارد نیست.
رأی وحدت رویه شماره  82مورخ 1381/03/05

احتساب فوقالعاده خاص در حقوق بازنشستگی

پیام رأی :محاسبه فوقالعاده خاص در تعیین و برقراری حقوق بازنشستگی مستخدمین مشمول قانون
استخدام کشوری از تاریخ  1374/1/1فاقد مجوز قانونی بوده است.
آرای وحدت رویه به شمارههای  162و  163مورخ  1382/04/22و 452
احتساب فوقالعاده شغل در حقوق بازنشستگی
مورخ 1382/11/26
پیام رأی :فوقالعاده شغل کارکنان تمام وقت واحدهای آموزشی سازمان آموزش و پرروش استثنائی در تعیین
حقوق بازنشستگی لحاظ میشود.
اخذ کسور بازنشستگی از حقوق و مزایای غیر قانونی

رأی وحدت رویه شماره  429مورخ 1383/09/08

پیام رأی :پرداخت حقوق و مزایا به مستخدمین موضوع مادتین  143و  144قانون استخدام کشوری خارج از
ضوابط مصرح در قانون نظام هماهنگ پرداخت ،به فرض اخذ کسور بازنشستگی از آنها الزاماً مفید جواز
بازنشستگی

احتساب آن از جهت تعیین حقوق بازنشستگی و مستمری نیست.
رأی وحدت رویه شماره  374مورخ 1385/06/05
حقوق و فوقالعاده مرخصی استحقاقی استفاده نشده
پیام رأی :مستخدم رسمی دولت میتواند هنگام تقاضای بازنشستگی ،حقوق و فوقالعادههای مربوط به ایام
مرخصیهای استحقاقی استفاده نشده از جمله حق اوالد و کمک عائلهمندی را مطالبه و دریافت کند.
رأی وحدت رویه شماره  1470مورخ 1386/12/12
احتساب فوقالعاده جذب اعضای هیأت علمی در حقوق
بازنشستگی
پیام رأی :با توجه به تجویز پرداخت فوقالعاده حق جذب اعضای هیأت علمی از تاریخ  ،1379/01/01فوق-
العاده مذکور باید در تعیین حقوق بازنشستگی احتساب شود.
رأی وحدت رویه شماره  197مورخ 1387/03/26
احتساب فوقالعاده نوبت کاری در حقوق بازنشستگی
پیام رأی :با توجه به واریز کسور بازنشستگی مربوط به فوقالعاده نوبت کاری به صندوق بازنشستگی
کشوری ،فوقالعاده مزبور باید در تعیین حقوق بازنشستگی محاسبه شود.
رأی وحدت رویه شماره  406مورخ 1390/09/28

احتساب فوقالعاده جذب در حقوق بازنشستگی

پیام رأی :وزارت نیرو مکلف به اصالح احکام بازنشستگی با لحاظ فوقالعاده جذب میباشد.
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مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  436مورخ 1391/06/27

موضوع
ضریب امتیاز طبقه مشاغل آموزشی

پیام رأی :تبصره  3ماده  65قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص ضریب امتیاز طبقه مشاغل آموزشی
تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ناظر به
شاغالن بوده و منصرف از وضعیت بازنشستگان میباشد.
سنوات ارفاقی مستخدمین بانکها
رأی وحدت رویه شماره  177مورخ 1371/08/16
پیام رأی :احتساب سنوات ارفاقی در بازنشستگی مستخدمین رسمی بانکها بر اساس ماده  97آیین نامه
استخدامی مشترک بانکها که منسوخ شده است ،موقعیت قانونی ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  25مورخ 1380/02/02

احتساب سنوات ارفاقی مستخدمین رسمی دولت

پیام رأی :در بازنشستگی مستخدمین رسمی دولت ،منحصراً سنوات خدمت دولتی آنان احتساب میشود و
سنوات خدمت ارفاقی به مدت خدمت متقاضیان بازنشستگی افزوده نمیشود.
رأی وحدت رویه شماره  271مورخ 1381/08/05
احتساب سوابق خدمت غیررسمی
بازنشستگی

پیام رأی :احتساب سوابق خدمت غیررسمی مستخدمین رسمی بهمنظور اعطای پایه و یا ارتقاء گروه،
مالزمهای با رسمی شناختن سوابق مذکور از حیث بازنشستگی ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  26الی  31مورخ 1384/01/28
بازنشستگی تابعین قانون تأمین اجتماعی
پیام رأی :مستخدمین رسمی و ثابت که از لحاظ بازنشستگی تابع قانون تأمین اجتماعی هستند میتوانند بر
اساس تبصره یک ماده  74قانون استخدام کشوری با سنوات خدمت بازنشسته شوند.
رأی وحدت رویه شماره  592مورخ 1387/09/03
سنوات خدمت در سازمان آموزش و پرورش استثنایی
پیام رأی :احتساب  5سال سابقه خدمت در سازمان آموزش و پرورش استثنایی از نظر بازنشستگی به عنوان
 6سال خدمت ،مالزمهای با دریافت کسور بازنشستگی مدت اضافی از کارکنان سازمان مذکور ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  318مورخ 1390/08/02
سنوات ارفاقی کارکنان شهرداری
پیام رأی :سنوات ارفاقی مقرر در حکم بازنشستگی کارکنان شهرداری با مصوبه مؤخر هیأت وزیران مبنی بر
حذف سنوات ارفاقی قابل حذف نمیباشد.
آرای وحدت رویه به شمارههای  1242مورخ  872 ،1386/10/25مورخ
 1388/12/10و  456و  457مورخ 1392/07/15

منع اشتغال بازنشستگان

پیام آراء :اشتغال افراد بعد از بازنشستگی یا بازخریدی در کلیه دستگاههای دولتی ممنوع بوده و احتساب
سنوات خدمت آنان وجاهت قانونی ندارد.
بازنشستگی پیش از موعد کارکنان شرکت سهامی بیمه
ایران

رأی وحدت رویه شماره  108مورخ 1366/12/09

پیام رأی :اعطاء مدت خدمت ارفاقی موضوع تبصره یک مکرر ماده  19آییننامه استخدامی شرکت سهامی
بیمه ایران در مورد کسانی که با رعایت شرایط مندرج در ماده  24این آییننامه بازنشسته شدهاند الزامی
نیست.
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مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  88مورخ 1368/09/23

موضوع
بازنشستگی پیش از موعد کارکنان بانکها

پیام رأی :الزام به تصویب افزوده شدن  5سال بدون پرداخت کسور بازنشستگی به مدت خدمت مستخدمینی
که طبق تبصره ماده  97آئیننامه استخدامی مشترک بانکها بازنشسته میشوند ،جهت احتساب حقوق
بازنشستگی ،به اتفاق آراء هیأت مدیره بانک ،از تبصره مذکور استنباط نمیشود.
آرای وحدت رویه به شمارههای  107مورخ  2 ،1369/04/07مورخ
شرایط اعمال بازنشستگی پیش از موعد
(موضوع تبصره اصالحی ماده  74قانون استخدام کشوری)
 430 ،1372/01/21مورخ  1383/09/08و  37مورخ 1384/01/28
پیام رأی شماره  :107افزودن سنوات ارفاقی به سنوات خدمت دولتی مستخدم رسمی و تعیین حقوق
بازنشستگی بر مبنای سی سال خدمت موکول به وجود شرایط و ارکان خاص و از جمله منحصراً ناظر به
بازنشستگی

موردی است که واحد دولتی رأساً و بدون مداخله میل و اراده مستخدم رسمی مبادرت به صدور حکم

بازنشستگی قبل از موعد کرده باشد.
پیام رأی شماره  :2اجرای مقررات تبصره اصالحی ماده  74قانون استخدام کشوری در مورد صدور حکم
بازنشستگی نیازی به تقاضای مستخدم ندارد.
پیام رأی شماره  430و  :37مستخدمین رسمی مشمول تبصره الحاقی ماده  74قانون استخدام کشوری می-
توانند با افزایش حداکثر  10سال بهعنوان مدت خدمت ارفاقی ،از حقوق بازنشستگی به میزان  30سال
خدمت برخوردار شوند.
بازنشستگی کارکنان وزارت صنایع و فلزات

رأی وحدت رویه شماره  1136مورخ 1386/10/02

پیام رأی :به موجب ماده  108آییننامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت معادن و فلزات ،واحد
اصلی اختیار بازنشسته کردن مستخدمان خود با حداقل  20سال سابقه را دارد.
آرای وحدت رویه به شمارههای  674مورخ  1391/10/04و  262 ،261و
مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی پیش از موعد
 263مورخ 1392/04/24
پیام رأی شماره  :674در صورت اعمال قانون بازنشستگی پیش از موعد ،دو سال آخر سنوات واقعی خدمت
مستخدم به عنوان مبنای پرداخت مستمری بازنشستگی احتساب میگردد.
پیام رأی شماره  262 ،261و  :263مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی پیش از موعد موضوع آییننامه
استخدامی بانک تعاون کشاورزی ایران ،آخرین حقوق قبل از بازنشستگی است.
رأی وحدت رویه شماره  840مورخ 1391/11/16
بازنشستگی پیش از موعد در واحدهای صنعتی و تولیدی
پیام رأی :بازنشستگی پیش از موعد موضوع قانون تنظیم مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مشروط به
داشتن پروانه بهرهبرداری واحدهای صنعتی و تولیدی در زمان تصویب قانون نمیباشد.
رأی وحدت رویه شماره  706مورخ 1392/10/16
تأثیر خصوصی شدن دستگاه بر بازنشستگی پیش از
موعد
پیام رأی :در صورت خصوصی شدن دستگاه متبوع مستخدم ،حقوق مکتسبه او در خصوص بازنشستگی ناشی
از قانون بازنشستگی پیش از موعد ،در فرض موافقت قبلی با درخواست وی ،همچنان محفوظ میماند.
رأی وحدت رویه شماره  1029مورخ 1392/12/19
بازنشستگی پیش از موعد مستخدمان موقت
پیام رأی :مستخدمان موقت شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی میتوانند از مزایای
بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بهرهمند شوند.
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عنوان

مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  1777مورخ 1397/8/15

موضوع
بازنشستگی در مشاغل تخصصی

پیام رأی :استحقاق خدمت  35ساله در مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر تنها
مختص دارندگان مدارک دانشگاهی بوده و قابل تعمیم به دارندگان مدارک معادل نمیباشد.
آرای وحدت رویه به شمارههای  125مورخ  1381/04/09و  12الی 16
مورخ 1379/01/28

میزان پاداش پایان خدمت

پیام رأی شماره  :125کارکنان رسمی بازنشسته در سال 1378استحقاق استفاده از پاداش پایان خدمت به
میزان یک ماه آخرین حقوق و فوقالعاده شغل به ازای هر دو سال خدمت را دارند.
پیام رأی شماره  12الی  :16پرداخت پاداش بازنشستگی به میزان دو ماه حداکثر به مبلغ 160000ریال در
صورت اجتماع و تحقق شرایط مندرج در الیحه قانونی راجع به پاداش مستخدمینی که بازنشسته میشوند،
پاداش پایان

قانونی است.
احتساب فوقالعاده خاص در پاداش پایان خدمت

بازنشستگان

پیام رأی :با توجه به کسر کسور بازنشستگی از فوقالعاده خاص پرداختی به کارکنان دولت ،فوقالعاده مزبور

خدمت

رأی وحدت رویه شماره  528مورخ 1383/10/20

در تعیین پاداش پایان خدمت ناشی از طرح تعدیل نیروی انسانی محاسبه میشود.
وضعیت پاداش پایان خدمت مستخدمین دارای تخلف آرای وحدت رویه به شمارههای  818مورخ  1006 ،1385/12/14مورخ
 1386/09/20و  304مورخ 1387/05/06
اداری
پیام رأی شماره  818و  :1006به مستخدمانی که در سال آخر خدمت محکومیت اداری داشته باشند ،پاداش
پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت
پرداخت نمیشود.
پیام رأی شماره  :304پرداخت کامل پاداش پایان خدمت به هنگام بازنشستگی مشروط و مقید به عدم
محکومیت انتظامی یا اداری در ده سال آخر خدمت است.
احتساب فوقالعاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت
پیام رأی :فوقالعاده اضافه کار با توجه به پرداخت مستمر آن و کسر حق بیمه از آن در پاداش پایان خدمت
قابل محاسبه است.
پاداش پایان خدمت مستخدمین موسسات دولتی مستثنی آرای وحدت رویه به شمارههای  15مورخ  1388/01/23و  1128مورخ
1393/07/07
شده از قانون استخدام کشوری
پیام رأی :در مورد مستخدمین موسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری ،معدل تمامی حقوق
و مزایای دریافتی آنان در دو سال آخر خدمت ،به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت میشود.
احتساب فوقالعاده ویژه هیأت امنای دانشگاهها در پاداش
پایان خدمت

رأی وحدت رویه شماره  4مورخ 1390/01/15

پیام رأی :فوقالعاده ویژه هیأت امناء در پاداش و بازخرید مرخصی کارکنان دانشگاه محاسبه و پرداخت می-
گردد.
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عنوان

مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  777مورخ 1392/11/07

موضوع
پاداش پایان خدمت مشمولین قانون حالت اشتغال

پیام رأی :مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمان شهید ،جانباز ،از کارافتاده و مفقوداالثر انقالب اسالمی و
جنگ تحمیلی مصوب سال  ،1372استحقاق دریافت پاداش پایان خدمت را دارند.
رأی وحدت رویه شماره  778الی  838مورخ 1392/11/07
احتساب کمک هزینه مسکن ،نهار و ایاب و ذهاب در
پاداش پایان خدمت
پیام رأی :کمک هزینه مسکن ،نهار و ایاب و ذهاب در پاداش پایان خدمت محاسبه نمیگردد.
پاداش پایان خدمت کارکنان شهرداری

پاداش پایان
خدمت
بازنشستگان

رأی وحدت رویه شماره  153و  154مورخ 1393/02/29

پیام رأی :محاسبه مزایای غیرمستمر در پاداش پایان خدمت کارکنان شهرداری غیرقانونی است.
رأی وحدت رویه شماره  939مورخ 1393/05/20

پاداش پایان خدمت کارکنان وزارت صنایع و فلزات

پیام رأی :اشخاص موضوع ماده 126آییننامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت معادن و فلزات
به استحقاق دریافت پاداش پایان خدمت تا پیش از حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت را دارند.
رأی وحدت رویه شماره  76و  77مورخ 1378/03/08
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
پیام رأی :به موجب مصوبه مجمع عمومی شرکت سهامی دارویی کشور ،مقررات مربوط به ذخیره مزایای
پایان خدمت کارکنان مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی به سایر کارکنان شاغل در آن شرکت قابل
تسری است.
رأی وحدت رویه شماره  204الی  208مورخ 1378/04/12

لزوم وجود حکم قانونی

پیام رأی :الزام سازمان آب و برق خوزستان به پرداخت پاداش پایان خدمت به لحاظ فقد حکم الزامآور
قانونی ،مجوزی ندارد.
احتساب تفاوت تطبیق در پاداش پایان خدمت

رأی وحدت رویه شماره  50ـ  49مورخ 97/01/28

پیام رأی :از آنجا که مبنای پرداخت پاداش پایان خدمت ،حقوق ثابت به عالوه مزایای مستمر بوده و تفاوت
تطبیق نه جزء حقوق ثابت است نه مزایای مستمر ،لذا تفاوت تطبیق در تعیین پاداش پایان خدمت مورد
محاسبه قرار نمیگیرد.
احتساب فوقالعاده جذب اعضای غیر هیأت علمی در
پاداش پایان خدمت

رأی وحدت رویه شماره  317و  318مورخ 97/02/25

پیام رأی :از آنجا که مبنای پرداخت پاداش پایان خدمت ،حقوق ثابت به عالوه مزایای مستمر بوده و فوق-
العاده جذب اعضای غیر هیأت علمی نه جزء حقوق ثابت است نه مزایای مستمر ،لذا فوقالعاده جذب در تعیین
پاداش پایان خدمت نیروهای ستادی وزارت بهداشت مورد محاسبه قرار نمیگیرد.
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عنوان

مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  41مورخ 1370/04/25

موضوع
مدت زمان اعطای پایه به اعضای هیأت علمی

پیام رأی :به موجب تبصره یک ماده واحده قانون راجع به حقوق اعضاء رسمی هیأت علمی ،مربی لیسانس،
مربی ،استادیار ،دانشیار دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی و وزارتخانهها که بازنشسته موظف و فوت شده و یا
بشوند حقوق اعضاء مذکور پس از ارزیابی و تعیین گروه و با احتساب هر دو سال یکپایه ،با رعایت مقررات و
آئیننامههای اجرایی قانون استخدام کشوری در گروه مربوطه تعیین خواهد گردید ،تعمیم و تسری حکم مقرر
در تبصره مزبور به اعضای رسمی غیر تمام وقت دانشگاهها از حیث مدت الزم جهت اعطاء یکپایه جواز
قانونی ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  161مورخ 1376/11/25

هماهنگی حقوق قضات بازنشسته و شاغل

پیام رأی :لزوم برقراری هماهنگی حقوق قضات بازنشسته و شاغل به تناسب افزایش هزینه زندگی منوط به
رعایت ضریب حقوق قضات و تغییرات بعدی آن در تعیین حقوق قضات بازنشسته و از کارافتاده است.
احتساب حقوق بازنشستگی قضات
حقوق
بازنشستگی و
وظیفه قضات
و اعضای
هیأت علمی

رأی وحدت رویه شماره  70و  71مورخ 1381/02/29

پیام رأی :حقوق بازنشستگ ی و وظیفه قضات دادگستری بر مبنای ضرایب حقوق آنان در هر سال بدون
احتساب معدل حقوق سه سال آخر خدمت آنان تعیین و محاسبه میشود.
آرای وحدت رویه به شمارههای  102مورخ  30 ،1382/03/11مورخ
افزایش حقوق بازنشستگی قضات و اعضای هیأت
 1383/02/06و  364مورخ 1383/08/03
پیام رأی شماره  :102تسری حکم مقرر در تبصره  6ماده واحده قانون اصالح قوانین و مقررات بازنشستگی و
وظیفه مصوب  1374در خصوص لزوم محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضاء هیأت علمی و
قضات با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال ،به قضاتی که قبل از  1374/01/01بازنشسته یا موظف
شدهاند ،وجاهت قانونی ندارد.
پیام آرای شماره  30و  :364افزایش حقوق بازنشستگی قضات و اعضای هیأت علمی که قبل از سال 74
بازنشسته شدهاند برمبنای ضرایب حقوقی سالهای بعد از بازنشستگی جواز قانونی ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  640مورخ 1385/09/05
ضریب پرداخت پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه
اعضای هیأت علمی و قضات
پیام رأی :حکم قانونی مربوط به حصر جواز پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضای هیأت علمی و قضات
با اعمال ضرایب مربوط به آنان در هر سال ،به مشمولین ماده  8قانون نظام هماهنگ پرداخت تسری نمییابد.
رأی وحدت رویه شماره  162 ،161و  163مورخ 1387/03/20
بازنشستگی اعضای هیأت علمی
پیام رأی :الزام دانشگاه به صدور حکم بازنشستگی اعضاء رسمی هیأت علمی طبق آییننامه استخدامی نافی
اعتبار احکام مربوط به سایر شقوق بازنشستگی به شرح قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه نیست.
رأی وحدت رویه شماره  217 ،216و  218مورخ 1389/06/15
مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی اعضای هیأت علمی
پیام رأی :حقوق بازنشستگی و وظیفه هیأت علمی بر مبنای میانگین تمامی حقوق و مزایای مشمول کسور
بازنشستگی در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی تعیین میشود.
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موضوع
تغییر صندوق بازنشستگی براساس ماده  144قانون
استخدام کشوری

مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره 95مورخ 1363/09/19

پیام رأی :مطابق تبصره ( )3ماده ( )144قانون استخدام کشوری ،مستخدمین رسمی مشمول این قانون که در
یکی از شرکتها و مؤسسات دولتی مستثنی شده یا مؤسسات مذکور در بند (ت) ماده  2این قانون بهصورت
رسمی استخدام شده و یا طبق مقررات قانونی مربوط به آن مؤسسات منتقل شده یا بشوند به خدمت در آن
مؤسسات ادامه خواهند داد و در صورت تمایل میتوانند درخواست کنند مشمول مقررات بازنشستگی مؤسسه
محل خدمت خود شوند که در این صورت صندوق بازنشستگی کشوری مکلف است کلیه کسور بازنشستگی
پرداختی مستخدم را به صندوق بازنشستگی مربوط واریز کند .پس از صدور حکم بازنشستگی مستخدم
رسمی ،وی نمیتواند اجرای مفاد این تبصره را درخواست کند.
رأی وحدت رویه شماره  4مورخ 1373/01/27
تغییر محل خدمت و کسور بازنشستگی
پیام رأی :کسور بازنشستگی که به حکم قانون از حقوق و مزایای مستخدم کسر شده ،با تغییر محل خدمت و
صندوق
بازنشستگی

خروج وی از شمول صندوق بازنشستگی کشوری ،به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی انتقال مییابد.
رأی وحدت رویه شماره  315مورخ 1375/12/11
دریافت کسورات بازنشستگی
پیام رأی :در صورتی که رابطه استخدامی شخص با دستگاه متبوعش قطع شده و کسورات بازنشستگی را
دریافت کرده باشد ،نقل و انتقال کسورات و حق بیمه موضوعاً منتفی است.
رأی وحدت رویه شماره  180مورخ 1376/12/16
انتقال کسور بازنشستگی متخلفین اداری
پیام رأی :تبصره  2ماده  9قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص پرداخت کسور بازنشستگی به
مشمولین این تبصره ،مفید عدم قابلیت جواز انتقال آن از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی
دیگر نیست.
شرط انتقال کسور بازنشستگی

رأی وحدت رویه شماره  377مورخ 1381/10/22

پیام رأی :انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از یک صندوق به صندوق دیگر ،منوط به عدم دریافت حق بیمه
یا کسور بازنشستگی و بقاء وجوه مذکور در صندوق قبلی است.
آرای وحدت رویه به شمارههای  1252 ،1251و  1253مورخ
تغییر صندوق مستخدمین شرکتهای دولتی
 1386/10/30و  1264و  1317مورخ 1396/12/15
پیام رأی شماره  1252 ،1251و  :1253طبق تبصره اصالحی ماده  33مقررات استخدامی شرکتهای دولتی
مصوب  ،1358/3/17مستخدمین فعلی شرکتهای دولتی که مشمول مقررات تامین اجتماعی هستند و در
تاریخ  1345/3/31در خدمت شرکت بوده و خدمت آنها تا تاریخ  1352/3/5و یا بعد از آن ادامه داشته
است ،میتوانند ظرف  6ماه از تاریخ تصویب این اصالحیه تقاضا نمایند از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مشمول
حکم ماده  33مقررات مزبور قرار گیرند که در این صورت حق بیمه سهم آنان که به صندوق تأمین اجتماعی
پرداخت شده است به صندوق بازنشستگی کشور منتقل میشود .در صورتی که ظرف مدت مذکور چنین
تقاضایی نکنند ،همچنان مشمول قانون تامین اجتماعی خواهند بود .بنابراین تسری حکم مقنن به مستخدمین
شرکت دخانیات ایران که در تاریخهای مقرر در قانون ،در استخدام شرکت نبوده و یا در مهلت قانونی
تقاضای شمول مقررات ماده  33را از حیث بازنشستگی و وظیفه نکرده باشند ،مجوز قانونی ندارد.
پیام رأی شماره  1264و  :1317با واگذاری شرکت دولتی و انتقال کارکنان آن به بخش غیردولتی طبق بند
83

آرای وحدت رویه در زمینه اداری ،استخدامی و فرهنگی
(1397ـ )1361
عنوان

مشخصات رأی

موضوع

(د) ماده  21قانون مدیریت ،هزینه جابجایی صندوق بازنشستگی باید توسط دولت تأمین شود.
معافیت از

تاریخ معافیت از پرداخت کسورات بازنشستگی

آرای وحدت رویه به شمارههای 148مورخ  1373/12/06و  100مورخ
1374/06/25

خروج اعضای هیأت علمی از شمول قانون مدیریت
خدمات کشوری

رأی وحدت رویه شماره  587مورخ 1390/12/22

پرداخت کسور پیام آراء :تاریخ مبنا برای معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی از تاریخ تأدیه آن به مدت سی سال تمام
بازنشستگی است.

مقررات
بازنشستگی

پیام رأی :نظر به این که مطابق ماده  117قانون مدیریت خدمات کشوری ،اعضاء هیأت علمی از شمول قانون

در دانشگاهها

مستثنی اعالم شده اند قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص بازنشستگی اعضاء هیأت علمی غیر قابل

آموزش عالی

استناد است.
مبنای تعیین حقوق بازنشستگی اعضای غیر هیأت علمی

و مؤسسات

رأی ایجاد رویه شماره  1907مورخ 1393/11/27

پیام رأی :تعیین حقوق بازنشستگی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی
وفناوری تابع مصوبات هیأت امناء دانشگاه است.
اعمال ضریب یک و دو دهم اعضای هیأت علمی

رأی وحدت رویه شماره  1449مورخ 1395/12/24

دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در
خصوص بازنشستگی
پیام رأی :به موجب ماده  73آییننامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی شرط استفاده از بازنشستگی با اعمال ضریب یک و دو دهم برای فوقالعاده جذب و
مخصوص برای کسانی که به موجب این آییننامه بازنشسته میشوند ،الاقل ده سال خدمت تمام وقت
جغرافیایی از تاریخ  1382/4/18در موسسه است همچنین اعضاء هیأت علمی که از تاریخ 1382/4/18
مستمراً به صورت تمام وقت جغرافیایی خدمت نمودهاند در صورت احراز شرایط بازنشستگی (قبل از تاریخ
 1392/4/18که خدمت ده ساله پایان مییابد) مشمول رعایت سقف مذکور نخواهند بود.
رأی وحدت رویه شماره  58مورخ 1366/09/25
بازنشستگی به ابتکار
مقررات
بازنشستگی
در شهرداری-
ها

پیام رأی :تعمیم حکم مقرر در ماده  85آییننامه استخدامی شهرداری تهران در خصوص بازنشستگی به
ابتکار شهرداری ،به موردی که مستخدم با انصراف از آثار مالی این مقرره تقاضای بازنشستگی میکند،
مجوزی ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  32مورخ 1370/04/18

حقوق مستخدمین بازنشسته آتشنشان

پیام رأی :با اعمال تبصره  85قانون بودجه سال  1356کل کشور موضوع تعیین حقوق مستخدمین شهرداری،
مستخدمین بازنشسته آتشنشان از تمامی حقوق متعلق به شغل آتش نشان برخوردار شدهاند.
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مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  157مورخ 1373/12/20

موضوع
کارکنان مازاد شهرداری

پیام رأی :واحدهای دولتی و شهرداری ها به استناد قانون نحوه بازنشسته و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر
احتیاج دولت ،مکلفند کارکنان مازاد خود را حسب مورد ،ظرف مهلت مشخصی بازنشسته یا بازخرید کنند.
رأی وحدت رویه شماره  39مورخ 1391/02/04
اعتبار آییننامه استخدامی شهرداریها
پیام رأی :با تصویب قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری در تاریخ
 1368/12/13بازنشستگی مستخدمان رسمی ،ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانهها ،مؤسسات ،شرکت-
های دولتی ،شهرداری ها و مؤسسات دولتی تابع قانون مذکور بوده است و صدور حکم بازنشستگی برای
کارکنان شهرداری بعد از تصویب قانون مذکور و مطابق ماده  85آییننامه استخدامی شهرداریها مصوب
سال  1358و برخورداری از سنوات ارفاقی وجاهت قانونی ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  3مورخ 1364/02/30
بازنشستگی قضات
پیام رأی :اعمال بازنشستگی موضوع قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری ،سالب حق استفاده از مرخصی
استحقاقی ذخیره شده موضوع قانون استخدام کشوری نیست.
رأی وحدت رویه شماره  19مورخ 1366/06/26
بازنشسته کردن مستخدمین وزارت آموزش و پرورش
پیام رأی :بازنشسته کردن مستخدمین وزارت آموزش و پرورش در موارد مقتضی و در اجرای تبصره  2الحاقی
سایر دعاوی

به ماده  74قانون استخدام کشوری ،مغایرتی با قوانین پاکسازی ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  94مورخ 1374/06/11
مبنای حقوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما

بازنشستگی
پیام رأی :با توجه به اصالح آییننامه استخدامی سازمان صدا و سیما در تاریخ  68/11/28در باب کیفیت
احتساب حقوق بازنشستگی ،احتساب آن بر مبنای مقررات قبلی ،مالک موجهی ندارد.
قطع حقوق بازنشستگی در راستای اجرای دستور مراجع
قضایی

رأی وحدت رویه شماره  130مورخ 1374/08/06

پیام رأی :قطع حقوق بازنشستگی توسط سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش در اجرای دستور مراجع قضایی
ذیربط ،صحیح و موافق قانون است.
رأی وحدت رویه شماره  120مورخ 1381/04/02

مالک سن بازنشستگی

پیام رأی :مالک تشخیص سن مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری از لحاظ بازنشستگی
شناسنامهای است که در بدو استخدام ارائه کردهاند.
مشمولین قانون اصالح پارهای از مقررات مربوط به
حقوق بازنشستگی ،بانوان شاغل ،خانوادهها و سایر
کارکنان

رأی وحدت رویه شماره  274مورخ 1385/05/08

پیام رأی :مشموالن قانون تأمین اجتماعی ،مشمول احکام مقرر در قانون اصالح پارهای از مقررات مربوط به
حقوق بازنشستگی ،بانوان شاغل ،خانوادهها و سایر کارکنان نیز میباشند.
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مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  709و  710مورخ 1385/10/24

موضوع
هماهنگسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری

پیام رأی :سازمان بازنشستگی کشوری ملزم به اعمال بند (ل) تبصره  4قانون بودجه سال  1381و افزایش
حقوق بازنشستگی و وظیفه پس از امر هماهنگسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری شده است.
رأی وحدت رویه شماره  112مورخ 1386/02/23
افزایش گروه شغلی بازنشستگان و موظفین مشترک
صندوق بازنشستگی کشوری
پیام رأی :صندوق بازنشستگی کشوری موظف شده از شروع سال  1378نسبت به افزایش گروه شغلی
بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری که تا پایان سال  1374بازنشسته و از کارافتاده
یا فوت شدهاند ،اقدام کند.
قانون حاکم بر شرکتهای خصوصی شده

رأی وحدت رویه شماره  449مورخ 1387/06/31

پیام رأی :با خصوصی سازی شرکت دولتی ،کارکنان رسمی شرکت مذکور از شمول مقررات مربوط به
بازنشستگی الیحه قانونی استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی خارج میشوند.
رأی وحدت رویه شماره  636مورخ 1387/09/24
طرف شکایت در دعوای احتساب و برقراری و پرداخت
حقوق بازنشستگی
سایر دعاوی
بازنشستگی

پیام رأی :شکایت در رابطه با احتساب و برقراری و پرداخت حقوق بازنشستگی باید به طرفیت وزارتخانه یا
سازمان دولتی متبوع و سازمان بازنشستگی کشوری طرح شود.
رأی وحدت رویه شماره  206مورخ 1388/03/03
طرف شکایت در دعوای افزایش حقوق بازنشستگی و
مستمری از کارافتادگی و بازماندگان
پیام رأی :شکایت به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری از کارافتادگی و بازماندگان مستخدمان
بازنشسته ،متوجه سازمان بازنشستگی کشوری است.
اصالح حکم بازنشستگی

رأی وحدت رویه شماره  245مورخ 1388/03/24

پیام رأی :درخواست اصالح حکم بازنشستگی براساس ماده  9قانون اصالح پارهای از مقررات مربوط به
حقوق بازنشستگی ،به دلیل تعیین حقوق بازنشستگی از طریق همترازی توسط شورای ذیصالح وارد نبوده
است.
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال حکم بازنشستگی

رأی وحدت رویه شماره  20مورخ 1391/01/21

پیام رأی :دعوای ابطال حکم بازنشستگی به اختیار دستگاه دولتی به دلیل عدم احراز شرایط الزم قابل
استماع در دیوان عدالت اداری است.
شرط پرداخت حق بیمه بازنشستگی

رأی وحدت رویه شماره  299مورخ 1391/06/06

پیام رأی :وجود رابطه استخدامی ،شرط پرداخت حق بیمه بازنشستگی است.
رأی وحدت رویه شماره  1500مورخ 1393/09/24

منع بازخریدی در صورت وجود شرایط بازنشستگی

پیام رأی :طبق قانون استخدام کشوری ،اگر مستخدم دولت بیش از بیست سال سابقه خدمت داشت،
دستگاه میتوانست وی را بازنشسته کند و امکان بازخرید وی ولو به درخواست مستخدم وجود نداشت.
بازنشستگی براساس قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و آرای وحدت رویه به شمارههای  33مورخ  1396/01/15و  933مورخ
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مشخصات رأی

موضوع
معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور

1396/09/21

پیام آراء :حکم مربوط به تعیین حقوق بازنشستگی جانبازان مبتنی بر قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و
معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور ،به موارد بازنشستگی ناشی از سایر قوانین تسری نمی-
یابد.
بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور کارکنان
دستگاههای اجرایی

رأی وحدت رویه شماره  695الی  699مورخ 1396/07/25

پیام رأی :رسیدگی به شکایت کارکنان غیر مشمول قانون کار در دستگاههای اجرایی مبنی بر برخورداری از
مزایای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور در صالحیت شورای اداری و استخدامی است.
رأی وحدت رویه شماره  809مورخ 1396/08/23
افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران
پیام رأی :راجع به افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران یا وظیفه بگیران قبل از سال  ،1385حکم
تبصره  5ماده  109آییننامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن قابل اعمال نیست.
رأی وحدت رویه شماره  53مورخ 1367/04/06
اخراج عضو آزمایشی هیات علمی دانشگاه
پیام رأی :اخراج عضو آزمایشی هیات علمی دانشگاه ،بدون رعایت آییننامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه
تهران ،خالف قانون بوده و پرداخت حقوق و مزایا به وی در مدت اخراج ،جواز قانونی ندارد.
آرای وحدت رویه به شمارههای  240مورخ  332 ،1387/04/23مورخ
انقضای مدت قرارداد مدت معین
 374 ،1392/05/07مورخ 1392/05/28
پیام رأی شماره  :240الزام واحد دولتی به استخدام مجدد و اعاده به خدمت کارمند قرارداد مدت معین ،در
صورتی که واحد مذکور پس از انقضای مدت قرارداد با تمدید آن موافقت نکرده ،وارد نیست.
پیام رأی شماره  :332بنیاد مسکن انقالب اسالمی تکلیفی به تمدید قرارداد خرید خدمت در صورت اعالم
سایر موارد
انتزاع

خاتمه قرارداد ندارد.
پیام رأی شماره  :374شرکت پست تکلیفی به تمدید قرارداد انجام خدمت مشخص با مدت معین پس از
انقضای مدت قرارداد قبلی ندارد.
اعالم عدم نیاز پس از پایان مدت قرارداد

آرای وحدت رویه به شمارههای  226مورخ  1391/04/26و  631مورخ
1392/09/11

پیام رأی شماره  :226دستگاههای اجرایی تکلیفی در بکارگیری مجدد نیروی انسانی پس از اعالم عدم نیاز و
قطع همکاری ندارند.
پیام رأی شماره  :631وزارت کشاورزی تکلیفی به اعاده به خدمت مستخدمان غیررسمی در صورت اعالم
عدم نیاز ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  553مورخ 1388/07/13

دریافت حقوق و مزایا پس از فسخ قرارداد

پیام رأی :با فسخ قرارداد خرید خدمت ،در صورتی که مستخدم مصدر خدمتی نبوده باشد ،استحقاق دریافت
حقوق و مزایا نخواهد داشت.
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مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  383مورخ 1389/09/15

موضوع
فسخ قرارداد

پیام رأی :در صورت پیش بینی امکان فسخ در قرارداد انجام کار معین با اعالم قبلی ،فسخ آن از طرف دولت
امکانپذیر است و دولت تکلیفی به ادامه قرارداد ندارد.
آماده به خدمت کردن مستخدمین شرکتهای دولتی

رأی وحدت رویه شماره  225مورخ 1378/05/02

پیام رأی :آماده به خدمت کردن مستخدم رسمی شرکت پست به لحاظ حذف پست سازمانی مورد تصدی به
سایر امور

تجویز ماده  62مقررات استخدامی شرکتهای دولتی خالی از اشکال قانونی است.
رأی وحدت رویه شماره  79مورخ 1379/03/01
اصالح واحدهای دولتی براساس قانون نحوه تعدیل
نیروی انسانی

استخدامی

پیام رأی :تسری و تعمیم حکم مقرر در ماده  4قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی در

اداری و

خصوص اصالح تشکیالت تفصیلی واحدهای دولتی ،به مشاغل اصلی و تخصصی و فنی آنها جواز قانونی ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  247مورخ 1385/04/25
تعمیم و تسری قانون استخدام کشوری به کارکنان
ساواک
پیام رأی :تسری و تعمیم حکم ماده  88اصالحی قانون استخدام کشوری به کارکنان ساواک که بدون تعیین
تکلیف استخدامی از آن سازمان منفک شده و در واحدها و مؤسسات مشمول قانون تأمین اجتماعی به کار
اشتغال یافته و حق بیمه قانونی مربوط را پرداختهاند ،به لحاظ مدت خدمت در ساواک مجوز قانونی ندارد.
رأی وحدت رویه شماره  940مورخ 1391/12/21
شرط اجرای ماده  65قانون مدیریت خدمات کشوری
پیام رأی :شرط الزم برای اختصاص مشاغل به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل (موضوع ماده 65
قانون مدیریت خدمات کشوری) اشتغال شخص در زمان وضع قانون است.
رأی وحدت رویه شماره  102و  103مورخ 1392/02/16
تسری آثار مقررات استخدامی جهاد کشاورزی به گذشته
پیام رأی :آثار احکام قانون مقررات مالی ،اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی غیر قابل تسری به
گذشته است.
رأی وحدت رویه شماره  213مورخ 1371/10/19

معافیت مشمولین دیپلمه و عادی

پیام رأی :عنوان دانشجویی یا اخذ معافیت تحصیلی مانع از شمول مصوبه هیأت وزیران در رابطه با معافیت
پژوهشی و
فرهنگی

مشمولین دیپلمه و عادی ،نسبت به واجدین شرایط نمیشود.
رأی وحدت رویه شماره  5مورخ 1381/01/18
حدود صالحیت هیأت عالی نظارت وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی
پیام رأی :صالحیت هیأت عالی نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در لغو پروانه نشریات به موارد وقوع
بزه مقرر در ماده  27قانون مطبوعات منحصر میشود.
الزام به صدور مدرک تحصیلی

رأی وحدت رویه شماره  222مورخ 1387/04/09

پیام رأی :شکایت به خواسته الزام دانشگاه پیام نور به صدور مدرک تحصیلی معادل کارشناسی در صورت
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آرای وحدت رویه در زمینه اداری ،استخدامی و فرهنگی
(1397ـ )1361
عنوان

مشخصات رأی

موضوع

تعهد قبلی داوطلب تحصیل به عدم مطالبه مدرک و پذیرش بدون شرکت در آزمون ،وارد نیست.
رأی وحدت رویه شماره  690مورخ 1387/10/22

مرجع صدور مجوز فعالیتهای هنری

پیام رأی :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مرجع صدور مجوز انواع فعالیتهای هنری است.
مرجع ارزیابی و تأیید مدارک تحصیلی در سطوح
دانشگاهی

رأی وحدت رویه شماره  198مورخ 1388/03/03

پیام رأی :وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،مرجع ارزیابی و تأیید مدارک تحصیلی در سطوح دانشگاهی است.
رأی وحدت رویه شماره  206مورخ 1389/06/01

ممنوعیت اعطای مدرک معادل دانشگاهی

پیام رأی :ممنوعیت اعطای مدرک معادل دانشگاهی ،متضمن الزام تبدیل مدرک معادل به مدرک رسمی
نیست.
رأی وحدت رویه شماره  163مورخ 1389/04/28

محرومیت از تحصیل

پیام رأی :در صورت محرومیت از تحصیل به علت مشروطی ،حقی برای دانشجو مبنی بر اعطای گواهی فار غ
التحصیلی ایجاد نمیشود.
امتیاز جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه

رأی وحدت رویه شماره  281مورخ 1390/07/11

پیام رأی :افراد نخبه از امتیازات موضوع مصوبه جذب و نگهداری نیروهای انسانی نخبه صرف نظر از زمان
پژوهشی و
فرهنگی

احراز ویژگی مزبور برخوردار میباشند.
حق مکتسبه در راه اندازی مراکز آموزش از راه دور

رأی وحدت رویه شماره  117مورخ 1391/03/01

پیام رأی :امتیازات حاصل از لغو موافقت اصولی یا مجوز غیرقانونی برای راهاندازی مراکز آموزش از راه دور
حق مکتسبهای برای دارندگان آن به وجود نمیآورد.
آثار تغییر عنوان دوره آموزشی

رأی وحدت رویه شماره  317مورخ 1391/06/13

پیام رأی :از مصوبه شورای برنامهریزی آموزش عالی با مضمون تغییر عنوان برنامه دوره کارشناسی رشته
آبادانی و توسعه روستاها ،تغییر عنوان برای دانشجویانی که جهت دوره مزبور جذب شده بودند ،مستفاد نمی-
شود.
فعالیت آموزشی توسط نمایندگیهای مؤسسه مطالعات و
خالقیت کودک و نوجوان

رأی وحدت رویه شماره  318مورخ 1391/06/13

پیام رأی :نمایندگی های مؤسسه مطالعات و خالقیت کودک و نوجوان فاقد مجوز الزم قانونی برای فعالیت
آموزشی بودهاند.
مرجع صالح رسیدگی به دعوای الزام به اجرای مفاد
تعهدنامه رسمی

رأی وحدت رویه شماره  942مورخ 1391/12/21

پیام رأی :شعب دیوان عدالت اداری صالحیت رسیدگی به دعوای الزام به اجرای مفاد تعهدنامه های رسمی را
دارند.
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آرای وحدت رویه در زمینه اداری ،استخدامی و فرهنگی
(1397ـ )1361
عنوان

مشخصات رأی
رأی وحدت رویه شماره  899مورخ 1393/05/13

موضوع
نظام حقوقی حاکم بر خانههای سازمانی دانشگاهها

پیام رأی :اعمال قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اصالح بعدی آن در خصوص فروش
خانههای سازمانی در دانشگاهها تابع مصوبه هیأت امناء است.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه صالحیت و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری
عنوان

مشخصات دادنامه

موضوع ابطال

دادنامه شماره  297الی  -300مورخ
1378/08/09

مصوبه هشتاد و سومین جلسه مورخ  1365/6/11و چهارصد و سی و
نهمین جلسه مورخ  1377/12/25شورای عالی انقالب فرهنگی

پیام دادنامه :سلب حق تظلم و دادخواهی از احکام صادره از هیأت مرکزی گزینش دانشجو و
کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان در دیوان عدالت اداری به موجب مصوبه شورای عالی
شکایت از آراء و
تصمیمات قطعی
هیأت ها و

انقالب فرهنگی ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  390 ،389و -391
مورخ 1388/05/04

تبصره الحاقی به ماده  2آییننامه اجرائی ماده  187قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

کمیسیون های
اداری

پیام دادنامه :اطالق تبصره الحاقی به ماده  2آییننامه اجرایی ماده  187قانون برنامه سوم
توسعه مبنی بر عدم قابلیت اعتراض نسبت به تصمیمات هیات اجرایی مقرر در تبصره مزبور
و نفی صالحیت دیوان در رسیدگی به آنها ،خالف قانون است.
(تبصره ـ کلیه تصمیمات هیات اجرایی از جمله در مورد تشخیص صالحیت علمی و عمومی داوطلبان قطعی
بوده و قابل اعتراض در مراجع قضایی نمیباشد)

اجرای احکام
دیوان عدالت
اداری

دادنامه شماره  -20مورخ
1362/12/15

بخشنامه شماره /2-14075ب مورخ  62/11/25معاونت نخست وزیر در
امر بازسازی نیروی انسانی

پیام دادنامه :هیچ مقامی بدون مجوز قانونی و به معاذیر غیرموجه ،مجاز و مأذون به جلوگیری
از اجرای احکام قطعی دیوان عدالت اداری نیست.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه استخدام و ورود به
خدمت
عنوان

شماره و تاریخ دادنامه

موضوع ابطال

دادنامه شماره  597الی -652مورخ
1383/12/09

تصویبنامه شماره /29982ت/27026هـ مورخ  81/6/24هیات وزیران
بندهای  13-12-9-5-4-2-1تصویبنامه شماره
-2ابطال
/29981ت/27026هـ مورخ  1381/6/24هیات وزیران و بخشنامههای
شماره  1800/268974مورخ  1381/11/27و  1802/6377مورخ
 1382/1/23و  1802/59084مورخ  1382/5/14سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور

پیام دادنامه :استخدام اشخاص به صورت پیمانی ،موقت و عناوین مشابه برای تصدی پست-
شرایط و نحوه ورود های ثابت سازمانی واحدهای دولتی ،خالف حکم صریح مقنن است.
به خدمت در
دستگاه های اجرایی

دادنامه شماره  -224مورخ
1385/04/18

دستور اداری شماره  31/30351مورخ  1374/9/11سازمان تأمین
اجتماعی

پیام دادنامه :بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اخذ تعهد رسمی محضری با وجهالضمان
و نیز اخذ سفته از کارکنان جدیداالستخدام دارای مدرک لیسانس ،خارج از حدود اختیارات و
خالف قانون است.
دادنامه شماره  -210مورخ
1385/04/11
دادنامه شماره  -326مورخ
1386/05/07

دستورالعمل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
دستورالعمل جذب و پذیرش نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره
 28/1-356مورخ 1381/2/9

پیام دادنامه شماره  210و  :326تعیین معدلهای متفاوت برای فار غالتحصیالن دانشگاههای
دولتی روزانه و فار غالتحصیالن سایر دانشگاهها به عنوان ضوابط پذیرش و استخدام نیروی
انسانی در صنعت نفت ،تبعیض ناروا و مغایر قانون است.
دادنامه شماره  -267مورخ
1385/05/08

سؤال و جواب شماره  4بخشنامه شماره  1802/6377مورخ 1382/1/23
و اظهارنظر شماره  1802/27524مورخ  1382/4/1سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور

پیام دادنامه  :بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر اجازه استخدام اشخاص
به صورت پیمانی ،موقت و عناوین مشابه برای تصدی پستهای سازمانی واحدهای دولتی،
مغایر قانون است.
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خدمت
عنوان

شماره و تاریخ دادنامه

موضوع ابطال

دادنامه شماره  -172مورخ
1386/03/20

مصوبه شماره  1100/31543مورخ  1381/2/25سازمان تأمین اجتماعی

پیام دادنامه :بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر اعمال ضریب متفاوت برای مدارک
تحصیلی دانشگاههای دولتی و سایر دانشگاهها در معدل امتیازات آزمون کتبی و مصاحبه
استخدامی ،مغایر قانون است.
شرایط و نحوه ورود
به خدمت در
دستگاه های اجرایی

دادنامه شماره  -1039مورخ
1386/09/25

صورتجلسه شماره  1711مورخ  1383/9/30شورای امور اداری و
استخدامی کشور

پیام دادنامه :اعطاء امتیاز ویژه به شاغلین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نسبت به دیگر
داوطلبان ورود به خدمت در آزمون استخدامی این وزارتخانه ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  -1306مورخ
1386/11/09

بخشنامه شماره  21320ـ  2/1مورخ  1385/9/9معاونت انسانی و
مدیریت وزارت نفت

پیام دادنامه :بخشنامه وزارت نفت مبنی بر امکان جذب و به کارگیری فار غ التحصیالن واجد
شرایط دانشگاههای دولتی و عدم ذکر فار غ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی ،تبعیض ناروا و
خالف قانون است.
دادنامه شماره  -516مورخ
1387/08/05

مصوبه  1577مورخ  1386/3/13هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و
دستورالعمل شماره ح ح/60148/ت هـ م 300/مورخ  1386/4/10اداره
کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت
ایران و بخشنامه شماره  21320ـ 1/2مورخ  1385/9/9وزارت نفت

پیام دادنامه :مصوبات شرکت ملی نفت ایران مبنی بر محرومیت فار غ التحصیالن برخی از
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی معتبر کشور از شرکت در آزمون استخدامی وزارت نفت ،خارج
از حدود اختیارات و خالف قانون است.
دادنامه شماره  -649مورخ
1387/10/08

دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت به
شماره 8964ـ 28/1مورخ  1383/11/8وزیر نفت

پیام دادنامه :وضع قواعد و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در شرکت ملی نفت ایران،
مغایر ق انون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و خارج از حدود اختیارات وزیر نفت در وضع
مقررات دولتی است.
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شماره و تاریخ دادنامه

موضوع ابطال

دادنامه شماره  -478مورخ
1391/07/10

ماده  19دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به
کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی

پیام دادنامه :تجویز استخدام برای مشاغل کلیدی ،حساس و یا موارد خاص بدون برگزاری
امتحان یا مسابقه تخصصی ،مغایر حکم صریح مقنن است.
دادنامه شماره  -1144مورخ
1394/10/01

بند  7بخشنامه شماره  1392/8/1-200/92/13598معاون توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

شرایط و نحوه ورود پیام دادنامه :محدود کردن جذب نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی به روش استخدام
به خدمت در
«پیمانی» خالف قانون مدیریت خدمات کشوری است.

دستگاه های اجرایی دادنامه شماره  -36مورخ  1396/01/15بند  7تذکرات دفترچه آزمون آگهی استخدام مصوب معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
پیام دادنامه :اعطای امتیاز به کارکنان غیر رسمی شاغل در دستگاههای اجرایی در فرآیند
استخدامی ،مغایر اصل برابری فرصتها مصرح در ماده  41قانون مدیریت خدمات کشوری
است.
دادنامه شماره  656الی  -659مورخ
1396/07/18

ماده  « 30دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای
استخدام افراد در دستگاههای اجرایی» موضوع بخشنامه شماره
 1393/7/19-200/93/9757شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رئیس جمهور

پیام دادنامه :ترتیب اثر دادن به نتیجه آزمون ادواری بعد از قانون اصالح ماده  143قانون برنامه
چهارم توسعه و اصالح ماده  69قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت ،مبتنی بر قانون نیست.
دادنامه شماره  -743مورخ
1396/08/09

ماده  28بخشنامه شماره  1393/7/19 -200/93/9757جانشین معاون
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان امور اداری و
استخدامی کشور]

پیام دادنامه :اعطای امتیاز فوقالعاده به کارکنان قراردادی در هریک از حیطههای امتحان
مشترک و مصاحبه استخدامی با اصول رقابتپذیری ،برابری فرصتها و شایستهگزینی مغایرت
دارد.
دادنامه شماره  -1058مورخ
1396/10/26

الزام به حذف عبارت «داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی،
ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی باشند» از شرایط عمومی استخدامی
مندرج در دفترچه راهنمایی سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه-
های اجرایی کشور در شهریور ماه 1395
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پیام دادنامه :مقرره مورد اعتراض مبنی بر اینکه داوطلبان استخدام نباید در زمان ثبت نام از
مستخدمین رسمی ،ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی باشند ،مغایر قوانین موضوعه است.
دادنامه شماره  -1169مورخ
1396/11/17

کد  137عمران – گرایش مهندسی زلزله (فوق لیسانس) از دفترچه ثبت
نام آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
ایران

پیام دادنامه :اعمال محدودیت از طریق تغییرات بعدی در آگهی استخدام ،به ویژه اینکه تنها

شرایط و نحوه ورود مصداق آن ،فرزند یکی از مسئولین دستگاه باشد ،از مصادیق تبعیض ناروا و سوء استفاده از
به خدمت در
اختیارات است.

دستگاه های اجرایی

دادنامه شماره  -1265مورخ
1396/12/15

قسمتی از مجوزهای استخدامی به شماره -220/91/40994
 1391/10/25و /110/6253دم 1391/12/1-معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

پیام دادنامه :اختصاص صد در صد سهمیه استخدامی برای تأمین نیروی انسانی دستگاههای
اجرایی به داوطلبان بومی ،تبعیض ناروا و مغایر اصل برابری فرصتها و خارج از حدود اختیارات
است.
دادنامه شماره  -1411مورخ
1397/6/20

بند  4دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص اعمال شرط بومی بودن در
آزمون استخدامی سال 1394

پیام دادنامه :بند  4دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص اعمال شرط بومی بودن در آزمون
استخدامی سال  ،1394تبعیض ناروا و مغایر اصل برابری فرصتها مصرح در ماده  41قانون
مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  1627الی  -1629مورخ
1397/7/17

 -1ابطال بند  3از بند  2مربوط به شرایط بومی بودن مربوط به قسمت «
امتیازات و سهمیه های قانونی» از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون
استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی مصوب 1395
 -2ابطال جزء یک از بند  2قسمت (ج) اصالحات اطالعیه مربوط به
دفترچه راهنمای ثبت نام از اصالحیه سازمان سنجش آموزش کشور
درباره اصالحات مربوط به دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون
استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی در سال 1395
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 -3ابطال بخشی از اطالعیه مورخ  1395/10/5سازمان سنجش آموزش
کشور در خصوص اعالم اسامی چند برابر ظرفیت سومین آزمون
استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور در سال  1395به منظور
انجام سایر مراحل جذب و استخدام (انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل
گزینش)
پیام دادنامه :دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی وزارت
شرایط و نحوه ورود بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مصوب  ،1395با پیش بینی امتیاز «بومی محل مورد تقاضا»،
به خدمت در
حتی برای داوطلبان واجد شرایط روستایی جهت استخدام در شهرهای مجاور روستا محدودیت
دستگاه های اجرایی ایجاد کرده است ،مغایر با قانون است.
بند الف ردیف امتیازات و سهمیه های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت نام
دادنامه شماره  -1919مورخ
چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی در شهریور ماه
1397/10/11
 1396با عنوان امتیاز بومی بودن
پیام دادنامه :اولویت استخدامی برای افراد بومی در هیچ یک از قوانین کشور لحاظ نشده و در
آراء متعددی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خالف قانون اعالم شده است.
دادنامه شماره  2073الی  -2081مورخ
1397/11/30

بند (پ) از شرایط آزمون استخدامی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی سال  1396موضوع مجوز استخدامی شماره -1368399
 1396/6/7سازمان اداری و استخدامی کشور

پیام دادنامه :بومی گزینی در استخدام های دولتی و ایجاد محدودیت و محرومیت ها برای افراد
جامعه نیاز به تصریح قانونگذار دارد و این امر در آراء متعددی از سوی هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری خالف قانون اعالم و ابطال شده است.
دادنامه شماره  2082الی  -2086مورخ بند (ت) قسمت  9دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی سال 1396
1397/11/30
پیام دادنامه :تخصیص امتیاز به نیروهای قراردادی و شرکتی در آزمون های استخدامی وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به جهت ایجاد تبعیض ناروا و عدم رعایت اصل برابری
فرصت ها در استخدام دولتی مغایر قانون است.
بخشنامه شماره  710/34301/22مورخ 89/5/21وزارت آموزش و
دادنامه شماره  -903مورخ
شرایط و نحوه ورود
پرورش
1391/11/30
به خدمت در
آموزش و پرورش

پیام دادنامه :ایجاد مانع برای استخدام معلوالنی که مطابق بند ز ماده  42قانون مدیریت
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خدمات کشوری ،توانایی انجام کاری را که بابت آن استخدام می شوند را دارند مغایر قانون
است.
دادنامه شماره  -1841مورخ
1397/9/20

بخشنامه شماره /180/38088م 1395/12/18 -95/وزارت آموزش و
پرورش

پیام دادنامه :تغییر بعدی شرایط آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش پس از برگزاری
آزمون در کاهش میزان قـد داوطلبین زن از  155به  150سانتی متر  ،مغایر بـا بند «ز» مـاده
 42و ماده 44قانون مدیریت خدمات کشوری از حیث عدم رعایت شرایط آگهی استخدام است.
دادنامه شماره  -69مورخ  1373/06/26بند «ب» دستورالعمل شماره /27/11025پ –  1372/10/14معاونت
آموزشی
پیام دادنامه :مقید و محدود کردن جذب فار غالتحصیالن رشتههای علوم پزشکی ،با فرض
برتری علمی و اخالقی ،به عدم تکمیل ظرفیت رشته مورد نیاز توسط سایر داوطلبان ،مغایر

شرایط و نحوه ورود قانون است.
به خدمت در
دادنامه شماره  -198مورخ
دانشگاهها
1382/05/19

بخشنامه شماره  1117مورخ  1380/2/3وزارت بهداشت  ،درمان و
آموزش پزشکی

پیام دادنامه :وضع قواعد آمره درباره شرایط استخدام و جذب نیروی انسانی در مؤسسات
آموزش عالی و خدمات بهداشتی درمانی ،به قوه مقننه و یا مأذون از قبل آن قوه اختصاص دارد.
دادنامه شماره  76و  -77مورخ
1368/09/01

بخشنامه شماره /11106الف مورخ  68/7/23معاونت اداری و مالی وزارت
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

پیام دادنامه :حکم مقرر مبنی بر عدم ضرورت استعالم نظر هستههای گزینش قبل از صدور
حکم استخدام آزمایشی و یا استخدام افراد بهطور غیررسمی ،خالف قانون و خارج از حدود
گزینش

اختیارات قوه مجریه است.
دادنامه شماره  -84مورخ  1390/02/19بند  4قسمت (الف) دستورالعمل شماره  2000/51386مورخ  1387/5/2و
دستورالعمل شماره  2010/15965مورخ  1387/10/3معاونت اداری و
مالی سازمان تأمین اجتماعی
پیام دادنامه :مصوبه سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر شرکت بدون حق رأی نماینده گزینش در
مراحل مصاحبههای تخصصی و علمی داوطلبان ،مغایر قانون است.
بخشنامه شماره  1393/12/11-53011/3/8156مدیرکل اشتغال و
دادنامه شماره  -508مورخ
کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران
1396/05/31
پیام دادنامه  :گزینش فقط راجع به احراز شرایط عمومی اشخاص موضوع تبصره  2بند (و) ماده
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 44قانون برنامه پنجم توسعه میتواند اظهارنظر کند.
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دادنامه شماره  - 64مورخ
1365/08/19

موضوع ابطال
مصوبه مورخ  59/8/4شورای عالی تأمین اجتماعی

پیام دادنامه  :مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی مبنی بر احتساب سابقه خدمت قبلی کارکنان
سازمان تأمین اجتماعی در بانکهای خصوصی ،با توجه به عدم تائید سازمان امور اداری و
استخدامی کشور ،فاقد اعتبار قانونی است.
آییننامه الیحه قانونی خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی مصوب
دادنامه شماره  -61مورخ
58/9/24
1367/06/06
پیام دادنامه  :مدت خدمت کسانی که در قبال تعهد به انجام خدمت ،از خدمات آموزشی و
کمکهای مالی مؤسسات و شرکتها استفاده میکنند ،مشمول ماده  13آییننامه قانون خدمت

احتساب مدت
خدمت

نیروی انسانی و درمانی و بهداشتی نمیشود.
صدور بخشنامه مورخ  1 /113د65/12/20-
دادنامه شماره  -193مورخ
1369/09/06
پیام دادنامه  :بند  3بخشنامه وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تعیین تاریخ  66/1/1به عنوان
تاریخ اجرای احتساب تحصیل در دانشسرا جزو سابقه خدمت ،برخالف قانون است.
دادنامه شماره  -138مورخ
1373/11/15

بند  11و تبصرههای ذیل بخشنامه شماره  /2727د – 71/5/20

پیام دادنامه  :طبق ماده  13قانون حمایت از آزادگان ،مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از
این که قبل یا بعد از اسارت در د ستگاههای دولتی شاغل بوده و یا بشوند ،به عنوان سابقه
خدمت رسمی و مرتبط احتساب میشود.
بخشنامههای شماره  810/9071مورخ  1377/8/2و  448744مورخ 1379/4/18
دادنامه شماره  -239مورخ
 710/29446/4 ،مورخ  1380/4/17وزارت آموزش و پرورش
1384/05/30
پیام دادنامه  :عدم احتساب مدت تحصیل افرادی که بدون سپردن تعهد ثبتی یا رسمی ،قبل از
تصویب اساسنامه مدرسه عالی تربیتی و قضایی طالب در آموزش و پرورش استخدام شدهاند،
جزو سابقه خدمت دولتی ،مغایر قانون است.

ارتقای شغلی

دادنامه شماره  -86مورخ
1370/07/23

قسمت ب بند  6مصوبه مورخ  67/9/2شورای امور اداری و استخدامی کشور

پیام دادنامه  :محرومیت مستخدمی که در زمان اشتغال قانوناً استحقاق ارتقای گروه داشته،
مستلزم وجود مستند قانونی است و عنوان بازنشستگی نمیتواند نافی این حق قانونی باشد.
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موضوع ابطال

دادنامه شماره  202 ،201و
 -203مورخ 1390/05/17

بخشنامه شماره  200/4964مورخ  1388/2/12سرپرست امور نظامهای جبرانی
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و ابطال نامه شماره
 59402/530مورخ  1388/5/11مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو

پیام دادنامه :اجرای مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از  1388/1/1نمیتواند
نافی حق مکتسب کسانی که واجد شرایط برخورداری از امتیازات ارتقای شغلی در زمان
حاکمیت قانون نظام هماهنگ پرداخت بودهاند ،باشد.
دادنامه شماره  -648مورخ
1396/07/11

نامه شماره  1393/5/25 -223/93/6959رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و
مزایا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

پیام دادنامه :موکول نمودن ارتقای رتبه و طبقه شغلی کارمندان آزمایشی و نیز اعمال مدرک
تحصیلی باالتر آنان به پایان دوره آزمایشی و تعیین وضعیت رسمی قطعی ،مغایر مواد  7و 65
ارتقای شغلی

قانون مدیریت خدمات کشوری است.
دادنامه شماره  -1374مورخ
1397/6/6

دستورالعمل پذیرش مدارک تحصیلی شاغلین پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مصوب  1393/4/22وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

پیام دادنامه :اعمال تبعیض در پذیرش مدرک تحصیلی دانشگاه ها برای ارتقاء مستخدم بین
مدارک صادره از دانشگاه های مختلف با توجه به معتبر بودن کلیه دانشگاه ها ،به جهت اعمال
تبعیض ناروا مغایر با حکم بند  9اصل سوم قانون اساسی است.
دادنامه شماره  -1916مورخ
1397/10/11

بند  7مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت ،معدن و تجارت استان گیالن در
گردهمایی مورخ  22و  23آبان 1395

پیام دادنامه :ارتقاء پست سازمانی مسئول روابط عمومی به مشاور رییس سازمان استان ،تغییر
در تشکیالت تفصیلی محسوب و مستلزم اخذ تأییدیه از سازمان اداری و استخدامی است.
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دادنامه شماره  -20مورخ
1376/03/20

بخشنامههای شماره /496د –  64/12/26و  /599ق مورخ  66/2/18سازمان
امور اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره  66/7/8 -82870نخست وزیر
جمهوری اسالمی ایران راجع به دورههای آموزشی بلند مدت و راهنمای
چگونگی بررسی درخواست تشکیل مؤسسه و یا مراکز آموزشی

پیام دادنامه :تعیین ارزش تحصیلی دورههای کارآموزی و آموزش کارکنان وزارتخانهها و
سازمانها و مؤسسات دولتی معادل ارزش تحصیالت در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی،
مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.

ارزش دورههای
آموزشی و تحصیلی
کارکنان

دادنامه شماره  -466مورخ
1383/09/22

مصوبه هیأت مدیره شرکت فوالد خوزستان به شماره 79/3/23-100-203

پیام دادنامه :مصوبه شرکت فوالد خوزستان مبنی بر تأیید مدارک فار غالتحصیالن دانشگاههای
دولتی و مشروط کردن تائید مدارک فار غالتحصیالن سایر دانشگاههای معتبر به کسب موفقیت
در آزمون و مصاحبه ،مغایر قانون است.
بند یک بخشنامه شماره 4/82025ط مورخ  1381/5/8معاون امور مدیریت و
دادنامه شماره  -598مورخ
منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
1384/10/25
پیام دادنامه :اطالق مفاد بند یک بخشنامه سازمان مدیریت و برنامهریزی که به موجب آن
دورههای آموزشی ضمن خدمت قبل از  1381/1/26از جهت تعجیل در ارتقاء گروه غیر قابل
احتساب اعالم شده ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  292و -293
مورخ 1386/04/31

دستورالعملهای شماره /1566ب ط هـ م مورخ 1382/10/29و /1028ب ط هـ
م مورخ  1383/8/16شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران

پیام دادنامه :عدم شمول تعدیل حقوق و پایه شخصی به دارندگان مدرک دورههای فراگیر
دانشگاه پیام نور و استرداد وجوه مربوط به تعدیل حقوق این افراد که مفهم نفی ارزش مدارک
تحصیلی مذکور است ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  – 740مورخ
1394/06/10

بند  2از ردیف «ب» دستورالعمل شماره م ت م ام1388/11/18-88/366592/
معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت

پیام دادنامه :مدرک تحصیلی صادره از دانشگاه علمی– کاربردی معتبر است و منوط کردن اعتبار
آن به تعدیل از طریق شرکت در آزمون ،خالف قانون است.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه انتصاب و ارتقای
شغلی
موضوع

شماره و تاریخ دادنامه

موضوع ابطال

دادنامه شماره  -194مورخ
1384/05/09

بند  4مصوبه دومین جلسه دوره دوم هیأت امنای دانشگاه تهران وبخشنامه
شماره  15/3698مورخ  1380/6/21مدیرکل دفتر هیأت امنا وهیأت ممیزه
مرکزی وشورای مرکزی دانشگاهها

پیام دادنامه :تعیین و پرداخت مابهالتفاوت گروه تشویقی به صورت یک رقم مجزا تحت عنوان
امتیاز جانبازی یا آزادگی یا رزمندگی به جای گروه تشویقی و عدم احتساب آن در فوقالعادههای
قانونی ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  87 ،86و -88
مورخ 1385/02/24

تبصره بند یک و تبصره بند  3بخشنامه شماره  2/41/22400مورخ 1375/6/6و
بخشنامه شماره  6006مورخ  1372/10/22سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

پیام دادنامه :مصوبه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مبنی بر عدم بهرهمندی از امتیاز
احتساب سوابق دوران اسارت و گروههای تشویقی به طور همزمان ،مغایر قانون است.
اعطای گروه
تشویقی

دادنامه شماره  -222مورخ
1385/04/18

قید تاریخ ( )1373از دستورالعمل شماره /4789د مورخ  1372/8/29سازمان امور
اداری و استخدامی کشور

پیام دادنامه :مقید نمودن استفاده از افزایش سنواتی تشویقی به شرط عضویت در بسیج از اول
سال  ،1373موجب اعمال تبعیض ناروا و مغایر اطالق تبصره ماده  17قانون نظام هماهنگ
پرداخت کارکنان دولت است.
بخشنامه شماره  1802/82966مورخ  1385/5/25سازمان مدیریت و برنامهریزی
دادنامه شماره  -521مورخ
کشور
1386/07/15
پیام دادنامه :اطالق بخشنامه سازمان مدیریت و برنامهریزی در خصوص تعیین تاریخ اعطای
گروههای تشویقی و استحقاقی آزادگان ،خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  1926و -1927
مورخ 1393/12/04

بند  1از ماده  4دستورالعمل شماره  1390/5/2 -200/11942معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

پیام دادنامه :اعطای طبقه شغلی تشویقی به مدیران و کارمندان در صورت کسب مجموع امتیاز
ارزیابی عملکرد باال در پنج سال متوالی ،غیرقانونی است.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه انتصاب و ارتقای
شغلی
موضوع

شماره و تاریخ دادنامه

موضوع ابطال

دادنامه شماره  -148مورخ
1380/05/07

بند  4بخشنامه شماره 41/18976.مورخ  1374/10/24سازمان امور اداری و
استخدامی کشور و اظهار نظر شماره  2/45/1199مورخ  1377/5/14مدیر کل
دفتر هماهنگی امور اجرایی سازمان امور اداری و استخدامی

پیام دادنامه :عدم هماهنگی دستگاهها با سازمان امور اداری و استخدامی کشور در رابطه با
جذب و اشتغال به خدمت جانبازان بعد از تاریخ بخشنامه سازمان ،نافی حق مکتسب جانبازان
نسبت به تبدیل وضع به مستخدم رسمی نیست.
دادنامه شماره  -450مورخ
1387/06/31
تبدیل وضعیت

بند  5بخشنامه شماره  1800/180186مورخ  1384/6/16معاون توسعه مدیریت
و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

پیام دادنامه :بخشنامه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مبنی بر غیرقانونی دانستن تبدیل
وضعیت کارکنان پیمانی به جز مشاغل پشتیبانی (اداری و خدماتی) ،مغایر قانون و خارج از حدود
اختیارات است.
دادنامه شماره  -1027مورخ
1392/12/19

بند «ج» بخشنامه شماره  1390/1/23 -230/90/1050معاونت توسعه مدیریت
و سرمایه انسانی رئیس جمهور و الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از حالت
پیمانی به رسمی

پیام دادنامه :حکم مقرر در تبصره  2ماده  7قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی راجع به شرایط
تبدیل وضعیت مستخدمان پیمانی به رسمی ،تا تاریخ الزماالجرا شدن حکم تبصره  2ماده 57
قانون برنامه پنجم توسعه حاکمیت داشته است.
دادنامه شماره  -163مورخ
1394/02/28

قید «قبولی در آزمون» مصرح در بند  7بخشنامه شماره - 200/92/13598
 1392/8/1جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

پیام دادنامه :در طول برنامه پنجم توسعه ،تبدیل وضعیت مستخدمان پیمانی به رسمی
آزمایشی ،منوط به برگزاری آزمون نبوده است.
دادنامه شماره  -349مورخ
1394/03/25

بخشنامه شماره  1392/2/8-200/92/1923معاونت توسعه مدیریت و سرمایه
انسانی رئیس جمهور

پیام دادنامه :پس از ملغیاالثر شدن مصوبه هیأت وزیران در خصوص طرح مهرآفرین موجبی
برای بقای بخشنامههای مستند به آن وجود ندارد.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه انتصاب و ارتقای
شغلی
موضوع

تبدیل وضعیت

شماره و تاریخ دادنامه

موضوع ابطال

دادنامه شماره  1264و -1265
مورخ 1394/11/20

بخشنامه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره
1391/1/22-200/91/1309

پیام دادنامه :منوط کردن تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان پیمانی وزارت آموزش و پرورش
به تحصیل رضایت مدیر واحد محل خدمت ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  314ـ مورخ
1397/2/18

تبصره الف بخشنامه شماره  1395/3/12-9000/29924/5000معاونت منابع
انسانی قوه قضاییه و ابطال دستور شماره  1395/7/6-2843/5دادگستری کل
استان کهگیلویه و بویراحمد

پیام دادنامه :اعمال محدودیت و ممنوعیت عالوه بر آنچه که توسط مقنن بیان گردیده در
خصوص تبدیل وضعیت کسانی که دارای رأی تخلفات اداری و یا محکومیت کیفری مرتبط با
محل شغل باشند فاقد وجاهت قانونی است.
دادنامه شماره  -302مورخ
1381/08/26
ترفیع

ماده  4مصوبه  1061مورخ  1376/4/1هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران

پیام دادنامه :تسری حکم راجع به عدم احتساب باقیمانده سابقه خدمت کارمندانی که بابت
سابقه قبلی از دو ترفیع و یا دو معادل ریالی برخوردار شدهاند به منظور اعطای ترفیعات بعدی،
به آزادگان شاغل ،غیرقانونی است.
دادنامه شماره  -222مورخ
1375/11/06

بخشنامه  /6723د –  72/11/23و بند  4بخشنامه  73/4/22 – 42/ 1802و
قسمتی از بخشنامه 1374/7/8 -2/42/12596

پیام دادنامه :تاریخ همترازی حقوق و مزایای مشمولین ماده  8قانون نظام هماهنگ پرداخت
کارکنان دولت 1371/1/1 ،بوده و تغییر تاریخ اجرای ماده مذکور به موجب دستورالعمل اجرایی
بر خالف قانون است.
همترازی

دادنامه شماره  -398مورخ
1384/08/08

مورخ  1380/10/5معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پیام دادنامه :مشروط نمودن استفاده از مزایای همترازی برای افراد شاغل در واحدهای
مطالعاتی و لغو حکم افرادی که در گذشته بدون شرایط مذکور همتراز شدهاند ،مغایر ماده 8
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است.
106

آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه انتصاب و ارتقای
شغلی
موضوع

شماره و تاریخ دادنامه
دادنامه شماره  914و -915
مورخ 1392/11/28

همترازی

موضوع ابطال
بند  6-2شیوه نامه  1382/1/20 -710/3وزارت آموزش و پرورش

پیام دادنامه :همترازی مصرح در ماده  8قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ،مقید به
گذشتن شش ماه تجربه مربوط با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و معادل آن با مدرک تحصیلی
لیسانس نیست.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه حقوق و مزایا
عنوان

شماره و تاریخ دادنامه

موضوع ابطال

دادنامه شماره  -212مورخ
1369/09/20

بخشنامه شماره  1/10د مورخ  62/1/31معاونت اداری و مالی وزارت آموزش و
پرورش

پیام دادنامه :استفاده مستخدم آموزش و پرورش از تعطیالت تابستانی که طبع کارِ آموزشی
است و وی در آن دخالتی ندارد ،نمیتواند سالب حقوق قانونی او باشد.
اصول کلی ناظر بر
پرداخت حقوق و

دادنامه شماره  -176مورخ
1371/08/16

تبصره یک ذیل تصویب نامه شماره /8374ت  96هـ  1371/2/11 -هیأت
وزیران

مزایای کارمندان و

پیام دادنامه :ضرورت احتساب مزایای غیرمستمر بهطور کلی در احتساب حداکثر حقوق و

افزایش ساالنه آن

مزایای قابل پرداخت از تاریخ  71/1/1موجب توسیع دایره شمول تبصره یک قانون مربوط به
حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین ،میشود.
دادنامه شماره  -184مورخ
1371/08/23

بخشنامه شماره  71/3/17 – 35/ 1304معاونت اداری مالی وزارت دادگستری

پیام دادنامه :هرگونه برداشت وجهی از حقوق کارکنان دولت بدون رضایت ذینفع ،خالف شرع
است.
دادنامه شماره  292و -293
مورخ 1386/04/31

دستورالعملهای شماره /1566ب ط هـ م مورخ 1382/10/29و /1028ب ط هـ
م مورخ  1383/8/16شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران

پیام دادنامه :عدم شمول تعدیل حقوق و پایه شخصی به دارندگان مدرک تحصیلی دورههای
فراگیر دانشگاه پیام نور و استرداد وجوه مربوط به تعدیل حقوق افراد مذکور ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  1507الی
 -1551مورخ 1386/12/26
دادنامه شماره  -1219مورخ
1394/10/29

ابطال بندهای  2 ، 1و  6تصویب نامه شماره /1008ت 37150هـ مورخ
 1386/1/28هیأت وزیران
بند الف رأی شماره  1507الی 1551ـ  1386/12/26دیوان عدالت اداری

پیام دادنامه :افزایش ضریب جدول حقوق و افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه بدون تناسب با
نرخ تورم سال  86و وضع فوقالعاده تعدیل جهت ایجاد تعادل نسبی در میزان حقوق و مزایای
مطلق کارکنان ،مغایر قانون است.
مصوبه شماره /660ت 39453مورخ  1387/1/10هیأت وزیران
دادنامه شماره  -249مورخ
1388/03/24
پیام دادنامه :مصوبه هیأت وزیران مبنی بر واگذاری سهام شرکتهای دولتی در قبال مطالبات
کارکنان شاغل یا بازنشسته دولت بدون کسب موافقت آنان ،مغایر قانون است.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه حقوق و مزایا
عنوان

شماره و تاریخ دادنامه

موضوع ابطال

دادنامه شماره  -762مورخ
1388/10/28

بخشنامههای شماره  28/1/8960مورخ  1386/4/7و ی د/60450/ت هـ 402/
مورخ 1387/4/8شرکت ملی نفت ایران

پیام دادنامه :بخشنامههای شرکت ملی نفت ایران مبنی بر افزایش حقوق کارکنان شرکت
مذکور در سالهای  86و  87به نرخی پایینتر از نرخ تورم در سالهای مزبور ،مغایر قانون و
دادنامه قبلی دیوان عدالت اداری است.
اصول کلی ناظر بر
پرداخت حقوق و

دادنامه شماره  -789مورخ
1388/11/05

مزایای کارمندان و
افزایش ساالنه آن

مصوبه شماره  /115-28088فوق العاده مورخ  1388/2/22هیات مدیره شرکت
ملی نفت ایران و بخشنامه شماره م م  1377/3-1مورخ  1387/12/18مدیر
منابع انسانی شرکت نفت فالت قاره ایران

پیام دادنامه :مصوبه شرکت ملی نفت ایران مبنی بر افزایش ساالنه پایه حقوق کارمندان در
سال  1387به نرخ کمتر از نرخ تورم و بخشنامه شرکت نفت فالت قاره ایران مبنی بر تعیین
میزان افزایش سنواتی ناشی از ارزشیابی عملکرد کارمندان ،مغایر قانون و دادنامه قبلی هیات
عمومی دیوان عدالت اداری است.
دادنامه شماره  515و -516
مورخ 1391/07/24

مصوبه شماره  47579ت  37409هــ مورخ  86/3/30هیات وزیران

پیام دادنامه :افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات
به نرخی کمتر از نرخ تورم ،مغایر با قانون است.
دادنامه شماره  -667مورخ
1391/09/27

بند  3مصوبه شماره /229938ت42196ک –  1388/11/20وزیران عضو
کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک

پیام دادنامه :افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه از ابتدای سال  1387به میزان نرخ تورم و در
حد اعتبار بودجه ساالنه ،بدون توجه به قسمت (د) بند  24قانون بودجه سال  ،1387خالف
قانون و خارج از اختیارات است.
دادنامه شماره  -240مورخ
1392/04/10

1ـ بخشنامه شماره  1390/6/21-220/90/14343معاونت راهبردی منابع
انسانی رئیس جمهور؛  -2ابطال بخشنامه شماره 1390/6/30-10290/3-5250
معاون توسعه مدیریت ،پشتیبانی و مشارکتهای مردمی سازمان نوسازی ،توسعه
و تجهیز مدارس کشور ( وزارت آموزش و پرورش)

پیام دادنامه :تجویز اعمال امتیاز حق شغل نسبت به مشاغلی نظیر مشاغل آموزشی در سازمان
نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور ،خالف قانون است.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه حقوق و مزایا
عنوان

شماره و تاریخ دادنامه

موضوع ابطال

دادنامه شماره  -247مورخ
1396/03/23

نامه شماره  1392/6/17-222/92/11216رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت
مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور؛  -2بخشنامه
شماره /209/2166د 1392/7/7-معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی

پیام دادنامه :بخشنامه مورد شکایت در قسمتی که آراء صادره از سوی شعب دیوان عدالت
اصول کلی ناظر بر
پرداخت حقوق و
مزایای کارمندان و
افزایش ساالنه آن

اداری مبنی بر افزایش حقوق طبق نرخ تورم را غیر قابل اجرا اعالم کرده است ،خالف قانون و
خارج از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -1559مورخ
1397/7/10

مواد  11 ،12 ،13 ،14از فصل سوم آیین نامه استخدامی شرکت سرمایه گذاری
سازمان بیمه سالمت ایران

پیام دادنامه :مقررات استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان شرکت سرمایه گذاری بیمه خدمات
درمانی تابع مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی است و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان آن از
زمان الزم االجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول مواد قانونی فصل دهم قانون
مذکوراست.
دادنامه شماره  -300مورخ
1391/06/06

ماده  1دستورالعمل اجرایی بند  9ماده  68قانون مدیریت خدمات کشوری

پیام دادنامه :تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق ثابت است باید در تعیین اضافه کار کارکنان مورد
لحاظ قرار گیرد.
دادنامه شماره  -872مورخ
1394/07/14

بخشنامه شماره  1389/10/28-200/55919معاونت وقت توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره 1391/12/26-6/231/91/103118
امور حقوقی و قوانین معاونت مذکور

پیام دادنامه :تجویز تطبیق احکام کارگزینی آن دسته از کارمندان مشمول قانون مدیریت که
تفاوت تطبیق

بعد از 1388/1/1استخدام شده یا میشوند ،با احکام کارگزینی کارمندان نظیر آنها که در
اسفند  1387استخدام شدهاند ،خالف قانون است.
بخشنامه شماره /31629ت47882هـ 1391/2/20-هیأت وزیران
دادنامه شماره  -625مورخ
1396/07/04
پیام دادنامه :تفاوت تطبیق صرفاً در صورت کاهش حقوق ناشی از اجرای قانون مدیریت
خدمات کشوری تجویز شده و بعد از اجرای این قانون پیشبینی تفاوت تطبیق در رابطه با
کاهش حقوق ناشی از مأموریت ،مغایر آن است.
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دادنامه شماره  -751مورخ
1384/11/30
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بند  7بخشنامه شماره  710/65مورخ  1380/11/10وزارت آموزش و پرورش

پیام دادنامه :بخشنامه وزارت آموزش و پرورش مبنی بر عدم پرداخت پاداش خدمت در
پاداش خدمت
داوطلبانه در
دهستانهای
محروم

مناطق محروم به مستخدمین بومی ،خالف قانون است.
دادنامه شماره  -720مورخ
1386/08/22
پیام دادنامه :تولد و بومی بودن اشخاص در یک محل محروم ،مالزمهای با تمایل آنان به خدمت
بخشنامه شماره  33694-205مورخ  1382/12/19آموزش و پرورش چالوس

داوطلبانه در همان محل ندارد و حکم مقنن در مورد تعلق پاداش ،مشروط به خدمت داوطلبانه در
نقاط محروم مورد نظرِ مقنن است.
دادنامه شماره  -464مورخ

دستورالعمل اجرائی ماده  8قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

1383/09/22
پیام دادنامه :مشروط نمودن برخورداری از حقوق و فوقالعاده شغل موضوع ماده  8قانون نظام
هماهنگ پرداخت به تأیید عملکرد و کسب حداقل  25امتیاز در ارزشیابی ساالنه ،مغایر قانون و
حقوق و فوقالعاده
شغل موضوع ماده 8
قانون نظام
هماهنگ پرداخت
کارکنان دولت

خارج از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -273مورخ
1386/04/24

بخشنامه شماره 2/22/34037مورخ 1378/6/31سازمان امور اداری و استخدامی
کشور

پیام دادنامه :بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر تعیین شرایط جهت
برخورداری از حقوق و فوقالعاده شغل مقرر در ماده  8قانون نظام هماهنگ ،مغایر ماده مذکور و
خارج از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -1061مورخ
1386/09/27

بند  )3/2( 2ماده  3بخشنامه شماره  710/36مورخ  1378/7/25وزارت آموزش و
پرورش

پیام دادنامه :بخشنامه وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تعیین شرایط برخورداری از حقوق و
فوق العاده شغل مقرر در ماده  8قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ،خارج از حدود
اختیارات وزارت مذکور است.

111

آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه حقوق و مزایا
عنوان

شماره و تاریخ دادنامه

موضوع ابطال

دادنامه شماره  -190مورخ

ماده  9دستورالعمل اجرائی ماده  8قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

1387/03/26
حقوق و فوقالعاده

پیام دادنامه :اطالق عنوان تفاوت تطبیق حقوق و مزایا به افزایش دریافتی ناشی از اجرای ماده

شغل موضوع ماده  8 8قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و احتساب یا کسر آن بابت سایر دریافتیهای
قانون نظام
قانونی اشخاص مذکور جواز قانونی ندارد.
هماهنگ پرداخت
کارکنان دولت

دادنامه شماره  -478مورخ
1387/07/21

بخشنامههای شماره /6723د مورخ  ،1372/11/23شماره  2/42/12596مورخ
 1374/8/7و شماره  22/2676مورخ  1378/4/26سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور و تصویبنامه شماره /12024ت 20774مورخ  1379/3/29هیأت وزیران

پیام دادنامه :اطالق مابهالتفاوت به افزایش حقوق و فوقالعاده شغل در اجرای ماده  8قانون
نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در احکام استخدامی ،خالف حکم مقنن است.
مصوبه مورخ  80/11/1شورای حقوق و دستمزد ،موضوع ابالغیه شماره
دادنامه شماره  -387مورخ
1382/09/09

 1/3/29293مورخ  80/12/18معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور

پیام دادنامه :مصوبه شورای حقوق و دستمزد که برخالف ماده  19قانون مقررات استخدامی
شرکتهای دولتی ،نحوه دیگری جهت پرداخت اضافه کار در نظر گرفته است ،مغایر قانون و
فوقالعاده اضافه
کار ،حق التحقیق و
حق التدریس

خارج از اختیارات است.
دادنامه شماره -193
مورخ1383/05/11
دادنامه شماره  -194مورخ
1383/05/11

بخشنامه /11394ص/10/و مورخ 73/6/13و  2/2/180/2513مورخ 74/4/4
وزارت جهاد سازندگی
بخشنامه شماره /1/80/1419م مورخ 78/8/10معاون اداری و مالی وزارت جهاد
سازندگی

پیام دادنامه شماره 193و  : 194تسری ماده  43قانون استخدام کشوری (برقراری حق
تحقیق) به کارمندان وزارتخانه جهادسازندگی مغایر مفاد مقررات مالی ،اداری ،استخدامی و...
جهاد سازندگی و خارج از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -684مورخ
1393/04/16

ماده  2بند الف بخشنامه شماره  1388/2/21 -200/14593/2معاون توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
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شماره و تاریخ دادنامه

پیام دادنامه :مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حقالتدریس به هر یک از
کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نباید از حداکثر  %50حقوق ثابت و فوقالعاده-
های وی تجاوز کند.
دادنامه شماره  -511مورخ
1391/07/24

تبصره بند  4دستورالعمل شماره  200/14593مورخ  88/2/21معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

پیام دادنامه :مصوبه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص نحوه
احتساب فوقالعاده ایثارگری ،موجب تضییق حکم قانونگذار و تضییع حقوق اشخاص است.
دادنامه شماره  -604مورخ
1396/06/28

بند  1جدول شماره  4بخشنامه شماره  1388/2/21 -200/14593معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی جمهور

پیام دادنامه :فوقالعاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه
تعلق خواهد گرفت.
فوقالعاده ایثارگری
و دارندگان نشان-
های دولتی

دادنامه شماره  -684مورخ
1396/07/25

بندهای  4و  5بخشنامه شماره  1388/2/21- 200/14593/1معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

پیام دادنامه :افزایش سقف امتیازات مربوط به فوقالعاده ایثارگری به  1550و دارندگان نشان-
های دولتی به  800امتیاز ،مغایر قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از صالحیت مقام
اجرایی است.
دادنامه شماره -1814-1815
 1813ـ مورخ 1397/9/13

نامه های شماره  1395/2/7-53011/820/589و -53011/820/932
 1395/3/21مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران

پیام دادنامه :کارکنان رسمی و پیمانی بانک ملت کـه قبل از تاریخ واگذاری و غیر دولتی شدن
در بانک ملت شاغل بوده اند ،به موجب ماده  66قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  1393استحقاق دارند فوق العاده ایثارگری موضوع بند2
ماده  68قانون مدیریت خدمات کشوری را دریافت کنند.
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دادنامه شماره  -19مورخ

جمله «از تاریخ  »74/1/1از ماده  3آییننامه اجرایی ماده یک قانون جذب

1376/03/17

نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگی و ابطال جدولهای
شماره  1و  2آن

پیام دادنامه :اجرای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی
فوقالعاده بدی آب
و هوا و جذب نیروی
انسانی به مناطق
محروم و دورافتاده

مصوب  ،67/12/7از تاریخ  ،74/1/1مخالف قانون است.
دادنامه شماره  -128مورخ
1381/04/16

و جنگی

بخشنامههای شماره  31/279مورخ  1374/2/25مدیر کل دفتر حقوقی سازمان
امور اداری و استخدامی و بخشنامه شماره  42/19244مورخ  1375/6/5معاون
حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی در امور نیروی انسانی

پیام دادنامه :عدم اجرای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی
درباره مستخدمین شرکت راه آهن به لحاظ تبعیت از مقررات استخدامی خاص ،خالف قانون
است.
دادنامه شماره  -52مورخ
1380/02/23

تبصره  2بخشنامه شماره 7800د 2مورخ  1375/2/25سازمان امور اداری و
استخدامی کشور

پیام دادنامه :دریافت فوقالعاده کارانه و فوقالعاده جذب در صورت تحقق شرایط قانونی به طور
همزمان بالمانع است و دریافت هر یک از آنها سالب حق استفاده از فوقالعاده دیگر نیست.

فوقالعاده جذب

دادنامه شماره  -178مورخ
1380/08/25

قسمتی از ماده  5آییننامه اجرایی ماده 12قانون تسهیالت استخدامی اجتماعی
جانبازان موضوع تصویبنامه شماره  / 2351ت 18060هـ مورخ 1378/8/10
هیأت وزیران

دادنامه شماره  -1921مورخ
1393/12/04

اعمال ماده  91قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به
رأی شماره  1380/8/25 -178هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نیرو در مشاغل
تخصصی و مدیریت

پیام دادنامه  178و  :1921حذف فوقالعاده جذب مدیران و متصدیان مشاغل تخصصی از
ردیف مزایای قانونی مستخدمین جانباز در مدت مأموریت آموزشی ،در حدود اختیارات هیأت
وزیران است.
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دادنامه شماره  -239مورخ
1380/07/29

بخشنامه شماره /1/80/1266م مورخ  1378/7/11معاون اداری و مالی وزارت
جهادسازندگی

پیام دادنامه :پرداخت فوقالعادههای شغل و خاص (فوقالعاده جذب) به افرادی که حداقل دارای
پست مدیرکلی بوده و از سمتهای مزبور کنارهگیری کردهاند ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  597الی-652
مورخ 1383/12/09

 -1ابطال تصویبنامه شماره /29982ت/27026هـ مورخ  81/6/24هیات
وزیران -2ابطال

بندهای  13-12-9-5-4-2-1تصویبنامه شماره

/29981ت/27026هـ مورخ  1381/6/24هیات وزیران و بخشنامههای شماره
 1800/268974مورخ  1381/11/27و  1802/6377مورخ  1382/1/23و
 1802/59084مورخ  1382/5/14سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

فوقالعاده جذب
نیرو در مشاغل
تخصصی و مدیریت

پیام دادنامه :مصوبه هیأت وزیران در خصوص پرداخت فوقالعادههای تا چهل درصد مبلغ مقرر
در تبصره یک ماده  10آییننامه استخدام پیمانی به منظور جذب و نگهداری کارکنان برجسته و
فعال ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  -21مورخ
1386/01/26

بند  2بخشنامه شماره  1800/53676مورخ  1383/4/1سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور

پیام دادنامه :بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور مبنی بر برخورداری از فوقالعاده ویژه از تاریخ تصویب هیأت ممیزه ،خارج از حدود
اختیارات قانونی است.
دادنامه شماره  -73مورخ
1394/02/07

صورتجلسه شماره /53/1403د 1390/11/30-شورای تحول اداری سازمان
آموزش فنی و حرفهای کشور

پیام دادنامه :مصوبه شورای تحول اداری سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور مبنی بر پیش-
بینی فرآیند دیگری در خصوص تفاوت تطبیق فوقالعاده مدیریت ،خالف قانون و خارج از حدود
اختیارات مرجع تصویب است.
دادنامه شماره  -355مورخ
فوقالعاده حق
محرومیت از مطب

تصویبنامه شماره /11411ت 503هـ مورخ  1374/1/5هیأت وزیران

1384/07/10
پیام دادنامه :اجازه پرداخت یک ماه حقوق و فوقالعاده شغل به عنوان فوقالعاده حق محرومیت
از مطب به کلیه دارندگان مدرک دکتری شاغل در دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ
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پرداخت ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  -250مورخ
1392/04/17

مصوبه هزار و چهارصد و چهارمین جلسه مورخ  1382/11/28هیأت مدیره
شرکت ملی نفت ایران ابالغ شده با شماره ق س/288/ت هـ م-307-10/
1383/2/5

پیام دادنامه :تعیین فوقالعاده ارزیابی عملکرد پزشکان سازمان بهداشت و درمان به جای
فوقالعاده حق
محرومیت از مطب

پرداخت حق محرومیت از مطب ،مغایر قانون است.
شماره  -1747مورخ
1397/8/15

بند (الف) شیوه نامه اجرایی پرداخت حق محرومیت از مطب کارکنان غیر هیأت
علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

پیام دادنامه :شیوه نامه رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران که
افراد مشمول برقراری فوق العاده محرومیت از مطب کارکنان غیر هیأت علمی را محدود نموده
است به جهت مغایرت با مصوبه هیأت امناء ،خارج از حدود اختیارات می باشد.
دادنامه شماره  -727مورخ

بخشنامههای شماره /110/6335دم 1391/12/22-و /110/6392دم-

1394/06/11

 1391/12/27معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه
انسانی رئیس جمهور و بخشنامه شماره 2/443ب 1392/1/21-دبیر هیأت عالی
گزینش

دادنامه شماره  -559مورخ
1395/08/25

فوقالعاده سختی
کار

دادنامه شماره  -1233مورخ
1396/12/08

بخشنامههای شماره  1392/5/14 -220/92/9557و -220/92/7916
 1392/4/26معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی رئیس جمهور و ابطال بخشنامه شماره -230/92/16139
 1392/9/2معاون حقوقی ،امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی رئیس جمهور از تاریخ تصویب
نامه شماره  17/1/1394-2713/21مشاور وزیر و رئیس مرکز نوسازی و تحول
اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر برقراری فوقالعاده سختی کار و کار
در محیطهای غیر متعارف در احکام ذیحسابان و معاونین ذیحساب سازمان
بهزیستی کشور

پیام دادنامه  727و  559و  :1233تعیین مصادیق دیگری از مشاغل موضوع فوقالعاده سختی
کار و کار در محیطهای غیر متعارف غیر از موارد مندرج در بند  3ماده  68قانون مدیریت ،باید
با موارد مذکور در این بند سنخیت داشته باشد.
دادنامه شماره  -784مورخ

بند  6فصل یکم مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
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موضوع ابطال

1396/08/16

منضم به بخشنامه شماره  1388/2/21-200/14593معاونت توسعه و سرمایه
انسانی رئیس جمهور  -2ابطال بند  4و تبصره آن و بند « 5دستورالعمل نحوه
پرداخت فوقالعاده سختی کار و کار در محیطهای غیر متعارف موضوع بند ()3
ماده ( )68قانون مدیریت خدمات کشوری» منضم به بخشنامه شماره
 1389/10/5-200/50795معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

فوقالعاده سختی
کار

پیام دادنامه :تعیین مبنایی غیر از مبنای امتیاز حاصله برای احتساب و پرداخت فوقالعاده سختی
کار ،خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است
دادنامه شماره  -102مورخ

بخشنامه شماره /167ف61/7/8-

1369/04/05
پیام دادنامه :تعیین فوقالعاده شغل هنرآموزی برای هنرآموزانی که به صورت مأمور با حفظ
سمت هنرآموزی در دفاتر ستادی حوزه وزارتی ،ادارات کل استانها و ...انجام وظیفه مینمایند،
خارج از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -243مورخ
1379/08/15

آییننامه اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل جهاد سازندگی

پیام دادنامه :حکم مقرر در مواد  44و  45قانون مقررات مالی ،اداری ،استخدامی و تشکیالت
جهاد سازندگی ،متضمن جواز تعیین فوقالعاده شغل متصدیان مشاغل مستمر و تفویض تعیین
فوقالعاده شغل

مشاغل کارگری به کمیتههای فرعی نیست .
دادنامه شماره  -239مورخ
1380/07/29

بخشنامه شماره /1/80/1266م مورخ  1378/7/11معاون اداری و مالی وزارت
جهادسازندگی

پیام دادنامه :پرداخت فوقالعادههای شغل و خاص (فوقالعاده جذب) به افرادی که حداقل دارای
پست مدیرکلی بوده و از سمتهای مزبور کنارهگیری کردهاند مغایر قانون است.
دادنامه شماره  -856مورخ
1387/12/13

دستورالعمل شماره  2053/27822مورخ  1386/3/21معاونت مالی سازمان تأمین
اجتماعی

پیام دادنامه :دستورالعمل معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر انحصار افزایش
فوقالعاده شغل برای شاغلین تخصیص یافته در رسته بهداشتی و درمانی ،خالف مقررات قانونی
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و خارج از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -52مورخ
1380/02/23

تبصره  2بخشنامه شماره 7800د 2مورخ  1375/2/25سازمان امور اداری و
استخدامی کشور

پیام دادنامه :دریافت فوقالعاده کارانه و فوقالعاده جذب در صورت تحقق شرایط قانونی به طور
همزمان بالمانع است و دریافت هر یک از آنها سالب حق استفاده از فوقالعاده دیگر نیست.
فوقالعاده کارانه

دادنامه شماره  -1مورخ
1389/01/16

نظریه شماره  911/85197مورخ  1385/6/20مدیرکل دفتر امور عمران و
خدمات شهری و روستایی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

پیام دادنامه :لغو ضوابط پرداخت فوقالعاده کارانه در دستگاههای اجرایی در یک سال به موجب
قانون بودجه ،به معنی لغو الزام قانونی پرداخت فوقالعاده کارانه ناشی از ماده  5قانون نظام
هماهنگ پرداخت نیست.
دادنامه شماره  1466الی

مصوبه شماره/1816ت/19969هـ مورخ 1378/3/17هیات وزیران

 -1468مورخ 1386/12/12
دادنامه شماره  -38مورخ
1392/01/26

ماده 20قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره  1466الی  1468ـ
 1386/12/12هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پیام دادنامه 1466الی  1468و  :38مصوبه دولت که مبنای محاسبه و پرداخت فوقالعاده کار با
اشعه ایکس را به جای حقوق و مزایا ،حقوق و فوقالعاده شغل تعیین کرده است ،خـالف حکـم
مقنن است.

فوقالعاده کار با
اشعه

دادنامه شماره  -107مورخ
1388/02/20

نامه شماره مالف ـ دم 7349/86مورخ 1386/8/16و بخشنامه /36507ط هـم5/
ـ  800مورخ  1385/6/4شرکت ملی نفت ایران

پیام دادنامه :بخشنامههای شرکت ملی نفت ایران مبنی بر تعیین تاریخ استفاده کارکنان
مشمول قانون حفاظت در برابر اشعه بر اساس تاریخ صدور مجوز توسط سازمان انرژی اتمی،
مغایر قانون است.
دادنامه شماره  -329مورخ
1391/06/20

نامه شماره  200/10/54182مورخ  88/6/28سرپرست امور نظامهای جبران
خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

پیام دادنامه :با توجه به دادنامههای شماره  1466 - 1468مورخ  1386/12/12هیأت عمومی
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دیوان عدالت اداری ،تعیین حقوق و فوقالعاده شغل به عنوان مبنای تعیین فوقالعاده کار با
اشعه ،خالف حکم صریح مقنن است.
فوقالعاده کار با
اشعه

دادنامه شماره  467و -468
مورخ 1396/05/17

بندهای  4و  3و  2و  1از بخشنامه شماره /9386ص1390/6/22-266/
سرپرست مدیریت حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری

پیام دادنامه :قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال  ،1368با لحاظ ماده  2قانون مدنی ،از
همان سال  1368قابل اجرا بوده است.
دادنامه شماره  -45مورخ

بخشنامه  49188-10336/5مورخ  62/12/28وزارت امور اقتصادی و دارایی

1369/02/27
پیام دادنامه :طبق قانون استخدام کشوری ،اگر محل مأموریت مستخدم طی دوره آموزشی یا
کارآموزی حین خدمت ،خارج از محل خدمت ثابت مستخدم باشد ،مشمول پرداخت فوقالعاده
روزانه میشود.
دادنامه شماره  -275مورخ
1386/04/24

بخشنامه شماره  89039/760مورخ  1384/12/22سازمان آموزش و پرورش
آذربایجان شرقی

پیام دادنامه :بخشنامه سازمان آموزش و پرورش استان مبنی بر تعیین میزان فوقالعاده
ماموریت (همکاری در برگزاری انتخابات) و پرداخت مبلغی ثابت به عنوان حقالزحمه ،مغایر
فوقالعاده مأموریت

قانون و خارج از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  331و -332

بخشنامه شماره  760/50مورخ  1386/12/22وزارت آموزش و پرورش

مورخ 1387/05/13
پیام دادنامه :مفاد بخشنامه وزارت آموزش و پرورش مبنی بر پرداخت حق مأموریت افرادی که
در امور برگزاری انتخابات همکاری داشتهاند از محل منابع در اختیار وزارت کشور ،خالف قانون
و خارج از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -539مورخ
1390/12/01

بند  6مصوبه مورخ  1385/2/25هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی  ،درمانی شهید بهشتی

پیام دادنامه :محدود نمودن پرداخت حق مأموریت اعضای هیأت علمی که از فرصت مطالعاتی
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داخل و خارج استفاده مینمایند تا مدت  3ماه ،خالف قانون است.
دادنامه شماره  -567مورخ

تصویبنامه شماره 22526/5989مورخ  1379/12/28هیأت وزیران

1384/10/11
پیام دادنامه :مصوبه هیأت وزیران مبنی بر تعیین «حداکثر» میزان پرداخت فوقالعاده اشتغال
فوقالعاده مأموریت
خارج از کشور

خارج از کشور ،خالف شرع و قانون است.
دادنامه شماره  568و -569
مورخ 1384/10/11

الف -ابطال نظریه شماره  49572مورخ  1383/10/20معاون حقوقی و امور
مجلس ریاست جمهوری ب -ابطال تصویبنامه شماره  33264/19444هـ مورخ
 1384/4/13هیأت وزیران

پیام دادنامه :تسعیر نرخ ارز مطالبات فوقالعاده اشتغال سنوات گذشته معلمان اعزام شده به
خارج از کشور به قیمت سال اعزام خالف شرع است.
دادنامه شماره  54و  -55مورخ

بند  2تصویبنامه شماره /4169ت 25703هـ مورخ  1381/5/23هیأت وزیران

1384/02/11
پیام دادنامه :قسمت آخر بند  2تصویبنامه هیات وزیران مبنی بر این که فوقالعاده ویژه،
مشمول کسور بازنشستگی نیست ،مغایر مفاد ماده  71الیحه قانونی استخدام کشوری بوده و
فوقالعادههای ویژه

خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است.
دادنامه شماره  -167مورخ
1395/03/11

بخشنامه شماره 1391/1/28 -200/511معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
وزارت جهاد کشاورزی

پیام دادنامه :توسعه دامنه حکم مبنی بر پرداخت فوقالعاده ویژه برخی مشاغل در وزارت امور
اقتصادی و دارایی به ذیحسابان وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای وابسته ،خارج از حدود
اختیارات معاونت آن وزارتخانه است.
دادنامه شماره  -246مورخ
1378/05/23
عیدی کارکنان
دولت

دادنامه شماره  -379مورخ
1383/08/10

قسمتی از بند یک مصوبه شماره  /123421ت  17625هـ مورخ 1375/11/6
هیأت وزیران
قسمتی از بند یک مصوبه شماره /59962ت  30051هـ  82/11/18هیأت
وزیران

پیام دادنامه  246و  :379مقید نمودن پرداخت عیدی پایان سال کارکنان دولت به رضایت از
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خدمات آنان ،مخالف هدف مقنن در وضع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارمندان دولت است.
دادنامه شماره  103الی -106
مورخ 1388/02/20

ابطال بند یک تصویبنامه شماره /191729ت39139هـ مورخ 1386/11/27
هیأت وزیران

پیام دادنامه :مصوبه هیأت وزیران مبنی بر تعیین عیدی آخر سال  1386به مبلغ دو میلیون ریال
عیدی کارکنان
دولت

و کمتر از میزان مقرر در مادتین  75و  125قانون مدیریت خدمات کشوری ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  -616مورخ

نامه شماره  146828مورخ  1386/12/12مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار

1389/12/23
پیام دادنامه :پرداخت عیدی و پاداش آخر سال  1386به مبلغ ثابت مقرر در مصوبه ابطالی
هیأت وزیران به کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی ،خالف قانون است.
دادنامه شماره  -143مورخ
1381/04/30

قسمت اخیر بند  5بخشنامه شماره  710/58مورخ  1379/10/13معاون اداری
ومالی وزارت آموزش و پرورش

پیام دادنامه :محدود و محصور کردن پرداخت هزینه ازدواج حداکثر نسبت به سه فرزند توسط
کمک هزینه ازدواج،

وزارت آموزش و پرورش مخالف قانون است.

عائلهمندی ،اوالد و
مهدکودک

دادنامه شماره  -146مورخ
1391/03/22
دادنامه شماره  146 /1مورخ
1391/08/20

ردیف  2و  3ذیل بند  2بخشنامه شماره  38/6/22985مورخ  88/5/17معاونت
پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی

پیام دادنامه 146و  :146/1تعیین شرایطی غیر از شرایط مقرر در قانون مدیریت برای
برخورداری کارمندان زن از مزایای کمک هزینه عائلهمندی ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  -103مورخ
1375/06/03

قسمت اول بند یک بخشنامه شماره  32-85مورخ  1375/1/26سازمان برنامه و
بودجه

کمک هزینه کاال و
مایحتاج ضروری
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دادنامه شماره  65و  -66مورخ

بخشنامههای شماره  59/9/9-196و  1359/10/29-74130/4وزارت آموزش و

1366/10/14
دادنامه شماره  -17مورخ
1384/01/21
کمک هزینه مسکن
و سفر

پرورش
بخشنامه شماره  710/96مورخ  1368/7/1معاون اداری و مالی وزارت آموزش و
پرورش

پیام دادنامه 65و  66و  :17بخشنامه وزارت آموزش و پرورش مبنی بر عدم امکان استفاده از

هزینه ایاب و ذهاب پس از بازنشستگی کارمند ،مغایر ماده  40قانون استخدام کشوری است.
دادنامه شماره  321ـ  320مورخ بخشنامه شماره  1394/10/17-9000/115900/5000رئیس امور اداری و
استخدامی قضات قوه قضاییه
1396/8/9
پیام دادنامه :مطابق بند ب ماده  40قانون استخدام کشوری هزینه سفر فقط در مـوقع تغییر
محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت می باشد ،لذا تعیین شرایطی مازاد بر مقررات ماده
مذکور در خصوص هزینه سفر خالف قانون است.
دادنامه شماره  1507الی
 -1551مورخ 1386/12/26
دادنامه شماره  -1219مورخ
1394/10/29

بندهای  2 ، 1و  6تصویب نامه شماره /1008ت 37150هـ مورخ 1386/1/28
هیأت وزیران

پیام دادنامه  1507الی 1551و  :1219افزایش ضریب جدول حقوق و افزایش حقوق
بازنشستگی و وظیفه بدون تناسب با نرخ تورم سال  86و وضع فوقالعاده تعدیل جهت ایجاد
سایر فوقالعادهها و
مزایا

تعادل نسبی در میزان حقوق و مزایای مطلق کارکنان ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  -496مورخ
1390/11/17

بخشنامه شماره  1385/12/14-710/95معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت
وزارت آموزش و پرورش

پیام دادنامه :ازدواج از مصادیق خدمات برجسته شغلی مشمول پرداخت پاداش موضوع ماده 41
قانون استخدام کشوری محسوب نمیشود.
دادنامه شماره  -794مورخ
1391/11/02

قسمتی از بند الف مصوبه بیست و هشتمین جلسه شورای اداری و استخدامی
صنعت بیمه

پیام دادنامه :مستثنی کردن جانبازان از کارافتاده کلی از سایر کارمندان در زمینه برخورداری از
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه حقوق و مزایا
عنوان

موضوع ابطال

شماره و تاریخ دادنامه

مزایای رفاهی و خدماتی ،از جمله دریافت وام ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  112و -139
مورخ 1392/02/23

سایر فوقالعادهها و
مزایا

بخشنامه شماره  1388/12/23 134161/530معاون وزیر نیرو و ابطال بند 2
بخشنامه شماره  1389/2/19 14942/50/100وزیر نیرو در امور تحقیقات و
منابع انسانی

پیام دادنامه :با اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت ،درج فوقالعاده کشیک کاری در احکام
کارگزینی کارکنان وزارت نیرو ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  -118مورخ
1394/02/21

بندهای « »2و « »3صورتجلسه مورخ  1391/11/2هیأت مدیره شرکت مادر
تخصصی فرودگاههای کشور

پیام دادنامه :مصوبه هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور که به موجب آن،
فوقالعاده صالحیت شغلی ،قابل پرداخت اعالم شده است ،خارج از حدود اختیارات مرجع وضع
آن است.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه حقوق و تکالیف
کارمندان
مشخصات دادنامه

موضوع ابطال

عنوان

دادنامه شماره  -203مورخ
1383/05/18

دستورالعمل شماره  313مورخ  73/6/29نیروی دریایی سپاه پاسداران
انقالب اسالمی

پیام دادنامه :دستورالعمل نیروی دریایی سپاه مبنی بر تلقی متصرف خانههای سازمانی به عنوان
متصرف عدوانی در صورت عدم تخلیه در مهلت مقرر و الزام او به پرداخت بهای ملک بر اساس
نظریه کارشناس ،خالف قانون است.
مواد  7و  8وتبصره ذیل ماده  8از آییننامه اجرایی فروش خانههای
دادنامه شماره  -577مورخ
سازمانی
1383/11/18
پیام دادنامه :محروم نمودن متقاضی خرید خانه سازمانی در صورت خانه داشتن همسر و
فرزندان تحت تکفل و مشروط نمودن تقاضای خرید خانه سازمانی به عدم برخورداری از برخی
تسهیالت ،خالف قانون است.
دادنامه شماره  -379مورخ
1389/09/08

تبصره یک ماده  15آییننامه اجرایی تخلیه و
فروش خانههای سازمانی موضوع مصوبه شماره  224مجمع عمومی
صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران

استفاده و فروش
خانههای سازمانی

پیام دادنامه :تبصره یک ماده  15آییننامه اجرائی تخلیه و فروش خانههای سازمانی از این
حیث که متضمن دریافت مبلغی مازاد بر هزینههای جاری دستگاه اجرائی میباشد ،خالف موازین
شرع است.
دادنامه شماره  -1048مورخ
1393/06/31

دستورالعمل شماره  1389/3/18 -35/24/100/89/34فرمانده نیروی
زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در خصوص نحوه ادامه سکونت
جانبازان بند الف ماده  108قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران در منازل
سازمانی

پیام دادنامه :تمدید سکونت جانبازان در منازل سازمانی مقید به دوره اشتغال به خدمت نبوده و
قابل تسری به زمان بازنشستگی نیز میباشد.
دادنامه شماره  -566مورخ
1394/05/05

نامه شماره  1391/6/29-10825/51اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار
وزارت امور اقتصاد و دارایی

پیام دادنامه :مستثنی شدن خانههای سازمانی از شمول ماده  8قانون ساماندهی و حمایت از
تولید و عرضه مسکن به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان ،مغایر قانون
است.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه حقوق و تکالیف
کارمندان
عنوان

مشخصات دادنامه
دادنامه شماره  -215مورخ
1383/06/08

موضوع ابطال
بند  4-3از بخش چهارم شیوهنامه شماره  710/97مورخ 1381/12/11

پیام دادنامه :مفاد دستورالعمل نقل و انتقاالت معلمان و کارمندان وزارت آموزش و پرورش مبنی
بر مشروط کردن اولویت انتقال جانبازان و همسر یا مراقب آنها ،مغایر قانون و خارج از حدود
اختیارات است.
دادنامه شماره  597الی -652مورخ
1383/12/09

تصویبنامه شماره /29982ت/27026هـ مورخ  81/6/24هیات وزیران -2
ابطال بندهای  13-12-9-5-4-2-1تصویبنامه شماره
/29981ت/27026هـ مورخ  1381/6/24هیات وزیران و بخشنامههای
شماره  1800/268974مورخ  1381/11/27و  1802/6377مورخ
 1382/1/23و  1802/59084مورخ  1382/5/14سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور

پیام دادنامه :اجازه انتقال یا مأموریت مستخدمین پیمانی و یا اعزام آنان برای طی دورههای
انتقال و مأموریت
کارکنان

آموزشی یا کارآموزی حداکثر تا شش ماه در داخل یا خارج از کشور با هدف مقنن از استخدام
موقت آنان منافات دارد.

دستگاههای اجرایی
دادنامه شماره  1564الی -1586
مورخ 1386/12/26

ماده  2آییننامه اجرائی و تبصره  6الحاقی به ماده واحده قانون انتقال
مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و
پرورش به شماره /116-33ت  35329هـ مورخ  1385/9/18هیأت وزیران

پیام دادنامه :مشروط کردن اجرای حکم انتقال مراقبین بهداشت به واحدهای آموزشی به
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس ،مغایر عموم و اطالق ماده واحده قانون انتقال مراقبین
بهداشت مدارس است.
دادنامه شماره  -203مورخ
1387/04/02

بند 2مصوبه شماره / 28576ت 31657هـ مورخ  1384/5/10هیأت وزیران

پیام دادنامه :جواز انتقال و مأموریت مستخدمین پیمانی به سایر سازمانها و اعزام آنان برای
طی دوره های آموزشی یا کارآموزی داخل یا خارج از کشور ،مغایر قانون و رأی قبلی هیأت
عمومی دیوان است.
دادنامه شماره  -530مورخ
1389/11/25

شرط «عدم تعهد خاص منطقهای» از ماده  2بخش دوم شیوهنامه نقل و
انتقال فرهنگیان به شماره  710/48مورخ 1388/12/1

پیام دادنامه :مقید نمودن انتقال همسر جانباز به تبع جانباز به نداشتن تعهد خاص منطقهای،
مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت آموزش و پرورش است.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه حقوق و تکالیف
کارمندان
عنوان

مشخصات دادنامه

موضوع ابطال

دادنامه شماره  -496مورخ
1390/11/17

بخشنامه شماره  1385/12/14-710/95معاون برنامه ریزی و توسعه
مدیریت وزارت آموزش و پرورش

پیام دادنامه :مقید کردن اعمال اختیار انتقال و ماموریت کارکنان از دستگاه اجرایی متبوع به
سایر دستگاههای اجرایی ،خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -937مورخ
1391/12/21
انتقال و مأموریت
کارکنان
دستگاههای اجرایی

بند  4تصویبنامه شماره  1389/5/3 -45017/96785وزیران عضو
کارگروه انتقال کارکنان دولت و بند  12تصمیم شماره
/152038ت45336ن 1389/7/7 -نمایندگان ویژه رئیس جمهور در
کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران

پیام دادنامه :انتق ال محل خدمت کارکنان دولت از تهران بدون ارتکاب تخلف اداری و یا رضایت
مستخدم ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  -164مورخ
1394/02/28

بخشنامه شماره  1392/12/28 -710/48معاونت توسعه مدیریت و
پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

پیام دادنامه :به موجب قانون برنامه پنجم توسعه ،نقل و انتقال نیروهای رسمی و پیمانی شاغل
به شهر تهران جز در مورد مقامات و موارد خاص ،ممنوع است.
دادنامه شماره  -345مورخ
1396/04/20

تصمیمنامه شماره /3095د 1394/1/5 -94/مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک وزارت صنعت ،معدن و
تجارت

پیام دادنامه :مصوبه مدیرعامل و عضو هیأت مدیره صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع
تسهیالت رفاهی

کوچک در خصوص ممانعت از پرداخت رفاهیات ماهیانه کارکنان ،خارج از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -1003مورخ
1396/10/05

ابطال مصوبه شماره /91/2421م/ت39721هـ 1392/2/3-هیأت وزیران

پیام دادنامه :بهرهمندی اختصاصی و محول نمودن امور رفاهی برخی مقامات و مسئولین به نهاد
ریاست جمهوری ،مغایر قانون است.

تعیین محل خدمت
و ساعات کار

دادنامه شماره  614و  -615مورخ
1391/09/06

ماده  19آییننامه اجرایی ماده  121قانون مدیریت خدمات کشوری

پیام دادنامه :تعیین محل خدمت ،منصرف از تغییر محل جغرافیایی خدمت بوده و تغییر محل
جغرافیایی خدمت ،مجازاتی اداری است که در فرض ارتکاب تخلف اداری قابل اعمال است.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه حقوق و تکالیف
کارمندان
عنوان

مشخصات دادنامه

موضوع ابطال

تعیین محل خدمت

دادنامه شماره  -469مورخ
1392/07/22

بند  13صورتجلسه شماره  1389/8/2-2شورای دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی ،درمانی استان آذربایجان غربی

و ساعات کار

پیام دادنامه :تسری حکم قانون بودجه سال  1389که ناظر به اعضای هیات علمی شاغل در
بیمارستانهای آموزشی است ،به فعالیت تمام وقت برای همه اعضای هیات علمی ،مغایر قانون
است.
دادنامه شماره  -82مورخ
1373/07/23

بخشنامه  64/4/19 – 0/8/703/09 /60فرماندهی پلیس راه ژاندارمری
جمهوری اسالمی ایران

پیام دادنامه :اشتغال به رانندگی اتوبوس بین شهری به لحاظ داشتن شغل دولتی ،ممنوع
نیست.
دادنامه شماره  -27مورخ
1376/03/31
جواز اشتغال در
ساعات غیر اداری و
اصل ممنوعیت جمع
مشاغل

بند الف بخشنامه  75/11/23 -5/15961معاونت امور تعاونیها و
دستورالعمل /399ب – هـ مورخ  75/1/22هیأت بدوی رسیدگی به
تخلفات اداری و /10605الف 75/7/14 -2 /مدیر کل امور اداری وزارت
تعاون

پیام دادنامه :مجرد داشتن رابطه استخدامی با دولت با عنوان کارمند ،با فرض وجود سایر
شرایط مقرر در قوانین مانع عضویت درشرکتهای تعاونی تولیدی بخش خصوصی نیست.
دادنامه شماره  424و  -425مورخ
1384/08/22

 -1تبصره  4ماده  3آئیننامه استخدامی هیأت علمی دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی مصوب هیأت امناء دانشگاه تهران
 -2ابطال نامه شماره  2/174/1638مورخ  1384/4/9هیأت
حسابرسی دیوان محاسبات استان تهران

پیام دادنامه :مصوبه هیات امناء دانشگاه تهران مبنی بر عدم جواز اشتغال اعضاء هیات علمی به
کار دولتی یا غیردولتی در خارج از محل خدمت آنان ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  -274مورخ
1379/09/27
حقوق وظیفه و
مستمریها

نامه شماره  2/44/14401مورخ  1378/4/21سازمان امور اداری و
استخدامی کشور

پیام دادنامه :طبق قانون ،پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی ،استفاده افراد
مذکور از هر دو حقوق وظیفهای که به علت فوت پدر و مادر مستخدم دولت برقرار میشود،
قانوناً امکانپذیر است.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه حقوق و تکالیف
کارمندان
عنوان

مشخصات دادنامه

موضوع ابطال

دادنامه شماره  421الی  -440مورخ
1381/11/27

بند  ،2بند  4و تبصره آن  ،بند  7و بندهای ج و چ وتبصره ذیل آن از آیین-
نامه اجرائی بند (ل) تبصره  4قانون بودجه سال  1381کل کشور موضوع
تصویبنامه شماره /9288ت 26490هـ مورخ  1381/3/4هیأت وزیران و
بندهای  3و  4تصویبنامه شماره /9434ت 26490هـ مورخ 1381/3/5

پیام دادنامه :حصر حکم بند ل تبصره  4قانون بودجه  1381مبنی بر پرداخت حقوق وظیفه به
کلیه وراث تحتالکفاله قانونی مستخدمین رسمی ،به آن دسته از وظیفهبگیران که تعداد آنان
حداقل دو نفر باشند ،خالف قانون است.
بخشنامه شماره  82/2/6-1/5231سازمان بازنشستگی کشوری
دادنامه شماره  - 361مورخ
1383/07/26
پیام دادنامه :احراز تحت الکفاله بودن والدین مستخدم متوفی به منظور استحقاق آنها به
استفاده از حقوق وظیفه ماهانه منحصر به داشتن دفترچه بیمه خدمات درمانی مأخوذه توسط
حقوق وظیفه و
مستمریها

مستخدم متوفی نیست.
دادنامه شماره  -1336مورخ
1386/11/14

ماده  5آییننامه اجرایی قانون اصالح تبصره  2ماده واحده قانون اجازه
پرداخت وظیفه مستمری وراث اثاث کارمندان

پیام دادنامه :قید کلمات (حرفه) و (حرف) در ماده  5آییننامه قانون اصالح تبصره  2قانون اجازه
پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان و قانون برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و
نوادگان اناث ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  489و  -490مورخ
1389/11/04

ماده  10آییننامه اجرایی قانون اصالح تبصره  2ماده واحده قانون اجازه
پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 1388/9/28

دادنامه شماره  -538مورخ
1392/08/13

دستور اداری شماره  1384/5/5 -5030/38764رئیس هیأت مدیره و
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی

دادنامه شماره  -603مورخ
1396/06/28

ماده  9آییننامه اجرایی قانون اصالح تبصره ( )2ماده واحده قانون اجازه
پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب  1338/9/28و برقراری
حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث

پیام دادنامه 489و  583 ،490و  :603مقید نمودن برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و
نوادگان اناث از تاریخ مراجعه و تقاضای متقاضی ،مغایر اطالق مندرج در قانون میباشد.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه حقوق و تکالیف
کارمندان
عنوان

مشخصات دادنامه

موضوع ابطال

دادنامه شماره  -144مورخ
1374/08/27

تصویبنامههای شماره  /144594ت 66/12/25 -112 /و 69/1/20-124
و  /96620ت 67/11/12 – 805 /و  /29710ت  377 /ه – 73/10/14

پیام دادنامه :الزام مستخدم به استفاده از حق مرخصی استحقاقی سالیانه در زمانهای خاص
بدون جلب رضایت او ،موافق اصل اختیار استفاده از حق مقرر در ماده  47قانون استخدامی
کشوری نیست.
دادنامه شماره  -59مورخ
1377/03/23

قسمت آخر بخشنامه شماره  8/40486مورخ  75/11/18مدیر کل دفتر
امور شهری روستایی استانداری خراسان

پیام دادنامه :تعیین تاریخ و مدت استفاده از مرخصی ،موکول به تقاضای مستخدم و موافقت
واحد دولتی متبوع است.
دادنامه شماره  -257مورخ
1378/06/20

ماده  9آییننامه مرخصیها و بخشنامه شماره  100/710/101مورخ
 1373/4/19وزارت آموزش و پرورش

پیام دادنامه :محدود و مقید نمودن برخورداری از مرخصی استفاده نشده به مدت معین ،مغایر
مرخصی استحقاقی

قانون است.
دادنامه شماره  -269مورخ
1381/07/28

بخشنامه شماره  50/ 3537مورخ  1378/4/15معاون اداری و مالی
دانشگاه تهران

پیام دادنامه :محدود نمودن ذخیره مرخصی استحقاقی در مواردی که بلحاظ عدم موافقت مقام
ذیصالح ،مستخدم متمکن از استفاده مرخصی استحقاقی در زمان مورد نظر نبوده است ،مغایر
قانون است.
دادنامه شماره  -82مورخ
1382/02/28

بخشنامه شماره /11331ص/10/و مورخ  1373/6/9وزیر جهاد سازندگی

پیام دادنامه :مصوبه وزیر جهاد سازندگی از حیث اعطای مرخصی تشویقی و پرداخت هزینه
ایاب و ذهاب در مدت استفاده از آن ،مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مذکور در وضع
مقررات خاص استخدامی است.
مصوبات صنایع هفتم تیر اصفهان وابسته به سازمان صنایع دفاع در
دادنامه شماره  -705مورخ
خصوص تعطیل نمودن ایام عید نوروز و احتساب آن به عنوان مرخصی
1382/12/10
استحقاقی
پیام دادنامه :مصوبات صنایع هفتم تیر اصفهان مبنی بر تعطیل نمودن ایام عید نوروز و احتساب
آن به عنوان مرخصی استحقاقی ،خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -97مورخ
1384/03/01

بخشنامه شماره 1 /118550س مورخ  1380/2/26مدیرکل دفتر امور
بهداشت و درمان سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه حقوق و تکالیف
کارمندان
عنوان

موضوع ابطال

مشخصات دادنامه

پیام دادنامه :مشروط نمودن ذخیره مرخصی استحقاقی کارکنان دولت به درخواست کارکنان

برای استفاده از مرخصی و عدم موافقت دستگاه ،مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -357مورخ
1384/07/10

تبصره  6ماده  42آئیننامه استخدامی هیأت علمی دانشگاههای علوم
پزشکی

پیام دادنامه :عدم امکان ذخیره مرخصی استحقاقی بیش از  4ماه از تاریخ  1363/4/6بطور
علیاالطالق ،مغایر ماده  47قانون استخدام کشوری و تبصره ماده  3قانون نحوه تعدیل نیروی
انسانی است.
دادنامه شماره  -541مورخ
1385/07/30

مرخصی استحقاقی

ماده  6آییننامه مرخصیها – ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره
 61446/53مورخ  1378/10/28سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

دادنامه شماره  -7مورخ  -1 1386/01/19بخشنامه شماره /4/62580الف مورخ  1381/5/16معاون توسعه
مدیریت منابع و امور مجلس وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی -2
ابطال بخشنامه شماره /12/18/8279پ مورخ  1382/2/17مدیریت نیروی
انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پیام دادنامه :عدم امکان ذخیره شدن مرخصی استحقاقی مستخدم رسمی ،مغایر مفاد مواد 47
و  50قانون استخدام کشوری است.
دادنامه شماره  112الی  -115مورخ
1388/02/20

بخشنامه شماره /8914ذ مورخ  1386/11/13سازمان آموزش و پرورش
استان خوزستان

پیام دادنامه :مصوبه سازمان آموزش و پرورش استان مبنی بر عدم پرداخت حقوق و مزایای
قانونی مدت مرخصی استحقاقی دوران اسارت به آزادگان بازنشسته ،مغایر قانون و خارج از
حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  430و  -431مورخ

تبصره  2ماده  58آییننامه استخدامی جهاد دانشگاهی

1392/07/01
پیام دادنامه :کسر  15روز از مرخصی استحقاقی اعضای جهاد دانشگاهی حسب موافقت
سرپرست مربوط و بدون تقاضای کتبی عضو ،مغایر قانون و آرای قبلی هیئت عمومی دیوان
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه حقوق و تکالیف
کارمندان
عنوان

موضوع ابطال

مشخصات دادنامه
عدالت اداری است.
دادنامه شماره  92و  -93مورخ
1393/01/25

بخشنامه شماره  1388/10/2-56516/78/5سازمان آموزش و پرورش
استان ایالم

پیام دادنامه :تصمیم گیری در خصوص ممنوعیت ذخیره سازی مرخصی سرایداران مدارس به
میزان بیش از  15روز در هر سال ،خارج از حدود وظایف و اختیارات رؤسای سازمانهای
آموزش و پرورش استان ها است.
مرخصی استحقاقی

دادنامه شماره  -1120مورخ

بند یک « »1نامه شماره /209/2071د 1393/4/18-وزارت بهداشت،

1396/11/03

درمان و آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
اصفهان

پیام دادنامه :الزام اعضای هیأت علمی به بازخرید ذخیره مرخصی استفاده نشده در هنگام
تبدیل وضع استخدامی و محروم نمودن وی از ذخیره مرخصیهایی که قبل از تبدیل وضع به
دست آورده ،مغایر قوانین و مقررات است.
دادنامه شماره  -1917مورخ
1397/10/11

بند  15مصوبه مورخ  1395/12/1هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری موضوع نامه شماره
/18/95/147112پ/د 1395/12/2-و الزام به احتساب یا بازخرید مرخصی
استفاده نشده مطابق کارکنان پیمانی آن دانشگاه

پیام دادنامه :مقرره هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری مبنی بر
عدم ذخیره شدن مرخصی کارکنان قراردادی خارج از حدود اختیار می باشد.
دادنامه شماره  -17مورخ
مرخصی زایمان و
شیردهی

1382/01/24

بخشنامه شماره  710/3مورخ  1377/1/15مدیرکل اموراداری وزارت
آموزش و پرورش

پیام دادنامه :محروم نمودن مشمولین قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در
دوران شیردهی از اعمال حق مکتسب قانونی مرخصی شیردهی به عذر عدم انجام وظیفه مقرر
در ماده  4قانون مذکور ،محمل قانونی ندارد.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه حقوق و تکالیف
کارمندان
عنوان

مشخصات دادنامه

موضوع ابطال

دادنامه شماره  -275مورخ

ماده  3آییننامه اجرائی قانون ترویج تغذیه با شیرمادر و بخشنامه

1385/05/08

شماره/17648ب مورخ  1376/12/24مدیر کل بهداشت خانواده وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

پیام دادنامه :مشروط نمودن اعطای چهارمین ماه مرخصی زایمان به گواهی پزشک همراه با
شناسنامه شیرخوار به منظور احراز عدم استفاده از شیرخشک ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  -389مورخ
1386/06/04

بخشنامه شماره  58180/60362/250مورخ  1383/11/11اداره آموزش
وپرورش شهرستان سقز

پیام دادنامه :بخشنامه سازمان آموزش و پرورش شهرستان مبنی بر محدود و مقید نمودن
مرخصی زایمان و
شیردهی

استفاده از یک ساعت مرخصی شیردهی (بدون کسر مرخصی استحقاقی) به زنگ تفریح ،مغایر
قانون و خارج از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -1920مورخ
1393/12/04

نامه شماره  1392/8/29 -222/92/14900رئیس امور حقوق و مزایا و
مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

پیام دادنامه :کارکنانی که همسر آنان شاغل نبوده و خانهدار میباشد نمیتوانند از مرخصی دو
هفته تشویقی موضوع قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت خانواده استفاده نمایند.
دادنامه شماره  -406مورخ

بخشنامه شماره  1393/9/8-710/17وزارت آموزش و پرورش

1396/05/03
پیام دادنامه :احکام قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده ،متضمن افزایش مرخصی
زایمان مادران از  6ماه به  9ماه ،از تاریخ  1392/9/24الزم االجرا است.
دادنامه شماره  -285مورخ
1382/08/04
مرخصی مناطق
محروم و دورافتاده

بخشنامه شماره  33481مورخ  1380/12/15مدیرکل کارگزینی کارکنان
قضایی قوه قضائیه

پیام دادنامه :نظریه اداره کل کارگزینی کارکنان قوه قضاییه مبنی بر عدم شمول مزایای مندرج
در ماده  2قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده به قضات ،مغایر قانون و خارج از
حدود اختیارات قانونی است.
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کارمندان
عنوان

مشخصات دادنامه

موضوع ابطال

دادنامه شماره  -338مورخ

بخشنامه  81/3/11-911-18639مدیرکل امور عمران شهری و روستائی

1383/07/19

سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

پیام دادنامه :حکم مقرر مبنی بر نفی استفاده مستخدمین شهرداری مشمول قانون استخدام
کشوری از حق مرخصی موضوع ماده  2قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و
مناطق جنگی ،خالف قانون است.
دادنامه شماره  -581مورخ
مرخصی مناطق
محروم و دورافتاده

بخشنامه شماره  760/890مورخ  1377/2/28وزارت آموزش و پرورش

1383/11/18
پیام دادنامه :بخشنامه وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مشروط نمودن پرداخت حقوق و مزایا و
فوقالعاده مربوط به مرخصی یک ماه به استفاده از مرخصی در طول سال و در ماه شهریور،
مغایر قانون است.
دادنامه شماره  -1500مورخ

تصمیم شماره /10796ق 60/مورخ  1386/4/6مدیرکل کارگزینی قضات و

1386/12/14

شماره  16/3912مورخ  1386/4/20مشاور معاون اداری ،مالی قوه قضائیه

پیام دادنامه :حکم مقرر مبنی بر عدم شمول استفاده از یک ماه مرخصی مناطق محروم با
دریافت حقوق و فوقالعاده های مربوط ،به قضات و دارندگان پایه قضایی ،مغایر قانون و خارج از
حدود اختیارات است.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه حقوق اداری و
استخدامی ایثارگران و خانوادههای شهدا
عنوان

مشخصات دادنامه

موضوع ابطال

دادنامه شماره  -172مورخ

دستور اداری شماره  2 -2/57401مورخ  72/12/23سرپرست معاونت

1376/12/09

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در امور اداری و مالی

پیام دادنامه :محدود و مقید کردن ادامه تحصیل جانبازان و رزمندگان و آزادگان شاغل در
سازمان تأمین اجتماعی به حداکثر به میزان  60ساعت در ماه ،خالف قانون است.
دادنامه شماره  -531مورخ

ماده  14و تبصره آن از آییننامه اجرایی قانون واگذاری پرداخت حقوق

1383/10/20

ومزایای ماهانه وراث شهدا ومفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
ایران وکارمندان کشوری به بنیاد شهید انقالب اسالمی

پیام دادنامه :واگذاری پرداخت خدمات رفاهی وراث شهدا و مفقودین نیروهای مسلح و
حقوق اداری و

کارمندان کشوری به سازمانی به غیر از دستگاه متبوع کارمندان مذکور ،مغایر قانون است.

استخدامی
ایثارگران و خانواده-
های شهدا

دادنامه شماره  -595مورخ
1383/12/09

مصوبه شماره /1390ت ه م 312-18/مورخ  1369/8/19شرکت ملی نفت
ایران

پیام دادنامه :بخشنامه شرکت ملی نفت ایران مبنی بر افزایش حقوق اصلی و دستمزد ثابت
کارکنان جانباز و آزاده شاغل در وزارت نفت به میزان ثابت  15درصد مغایر قانون است.
دادنامه شماره  87 ،86و  -88مورخ

تبصره بند یک و تبصره بند  3بخشنامه شماره  2/41/22400مورخ

1385/02/24

1375/6/6و بخشنامه شماره  6006مورخ  1372/10/22سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور

پیام دادنامه :مصوبه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مبنی بر عدم بهرهمندی از امتیاز
احتساب سوابق دوران اسارت و گروههای تشویقی به طور همزمان ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  -327مورخ

ماده  2بخشنامه شماره /3210دم مورخ  1371/11/24وزیر جهاد سازندگی

1386/05/07
پیام دادنامه :اطالق بخشنامه جهاد سازندگی مبنی بر غیرداوطلبانه اعالم داشتن سابقه فعالیت
کلیه نیروهای بومی در منطقه کردستان ،مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه حقوق اداری و
استخدامی ایثارگران و خانوادههای شهدا
عنوان

موضوع ابطال

مشخصات دادنامه
است.
دادنامه شماره  -21مورخ

ابالغیههای شماره 3056ـ  1387/3/12و  6011ـ  1377/11/18سپاه

1391/01/21

پاسداران انقالب اسالمی مصرح در نامه شماره /40/6/300842س -
 26/5/1388مسؤول اداره کارگزینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی

پیام دادنامه :ابالغیه سپاه پاسداران مبنی بر قابل ذخیره ندانستن کسر ساعت کار جانبازان،
مغایر قانون است.
حقوق اداری و

دادنامه شماره  -915مورخ

استخدامی

1391/12/07

ایثارگران و خانواده-
های شهدا

دادنامه شماره  -985مورخ
1393/06/03

نامه شماره  222/91/505مورخ 91/1/15معاونت توسعه مدیریت و سرمایه
انسانی رئیس جمهور
اعمال ماده  13قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال
 1392نسبت به دادنامه شماره  1391/12/7 -915هیأت عمومی

پیام دادنامه 915و  :985برخورداری از امتیازات مصرح در ماده  7قانون تسهیالت استخدامی و
اجتماعی جانبازان و شقوق ماده  44قانون برنامه پنجم توسعه ،محدود به زمان اشتغال نیست.
دادنامه شماره  -436مورخ
1393/03/19

بخشنامه شماره  1391/1/7 -551/2/41751معاون توسعه مدیریت و
پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

پیام دادنامه :کلیه دستگاههای اجرایی مکلف به اختصاص حداقل  25درصد نیازهای استخدامی
خود به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان  25درصد و باالتر
میباشند.
دادنامه شماره  -1851مورخ
1393/11/13

نامه شماره  1393/5/16 -222/92/9883رئیس امور حقوق و مزایا و
مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

پیام دادنامه :حکم مقرر مبنی بر ادامه خدمت جانبازان و آزادگان دارای مدرک کارشناسی تا 35
سال به لحاظ برخورداری از مزایای استخدامی یک مقطع تحصیلی باالتر ،غیرقانونی است.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه حقوق اداری و
استخدامی ایثارگران و خانوادههای شهدا
عنوان

مشخصات دادنامه

موضوع ابطال

دادنامه شماره  -538مورخ

قسمتهایی از مواد دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

1396/06/07

ابالغی به وزارت آموزش و پرورش در خصوص آزمون استخدام پیمانی
سال  1394به شماره مجوز 1394/2/7-13532

پیام دادنامه :اولویت دادن رزمندگان بر سایر مشمولین سهمیه پنج درصدی استخدامی موضوع
ماده  21قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و ماده  44قانون برنامه پنجم توسعه ،مغایر
قانون است.

حقوق اداری و

دادنامه شماره  -1267-1268مورخ
1397/5/2

استخدامی

بند  9آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج
درصد و باالتر موضوع بخشنامه شماره 1388/12/27-41459/262756
معاون اول رئیس جمهور

ایثارگران و خانواده -پیام دادنامه :حکم مقرر در ماده  9آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان 25
درصد و باالتر که فرزندان جانبازان را نیز واجد برخورداری از امتیازات جانبازان تلقی کرده
های شهدا
است ،مخالف قانون است.
تصمیم نامه شماره  1395/7/10-759380رئیس امور مدیریت مشاغل و
دادنامه شماره  -1816مورخ
دبیرخانه شوراها در سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه شماره
1397/9/13
/82354الف ج 1395/11/18-591/مدیر کل امور کارکنان هواپیمایی
جمهوری اسالمی ایران هما
پیام دادنامه :اعاده به خدمت جانبازان ،مقرر در ماده  4قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی
جانبازان مصوب سال  1374و ماده  60قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال
1391شامل جانباز بازنشسته نیز می شود که در این صورت وضعیت جانباز از حالت
بازنشستگی به حالت اشتغال تغییر پیدا می کند.
بندهای  6 ،3و  7صورتجلسه مورخ  1396/2/18فی مابین بنیاد شهید و
دادنامه شماره  1849الی -1851
امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریا نوردی در مورد سهمیه استخدامی
مورخ 1397/9/20
ایثارگران
پیام دادنامه :معرفی نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران صرفاً در حد احراز شرایط ایثارگری
داوطلبان ورود به خدمت دارای اعتبار است و به خودی خود حقی جهت استخدام بوجود نمی
آورد.
دادنامه شماره  -1927مورخ
1397/10/18

بخشنامه شماره  1395/10/1-5309/3/7667مدیرکل پذیرش و امور
اداری ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه حقوق اداری و
استخدامی ایثارگران و خانوادههای شهدا
عنوان

موضوع ابطال

مشخصات دادنامه

پیام دادنامه :برابر ماده  1قانون حمایت از آزادگان مصوب سال  1368قانونگذار قید زمانی
بـرای مدت اسارت تعیین نکرده است ،لذا آزاده تلقی نکردن افراد دارای اسارت کمتر از 179
روز مغایر با قانون است.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه حقوق اداری و
استخدامی نیروهای مسلح
عنوان

مشخصات دادنامه
دادنامه شماره  -65مورخ

موضوع ابطال
بخشنامه شماره 72/11/25-401/36/170

1374/04/24
ارتش جمهوری
اسالمی ایران

پیام دادنامه :عدم پرداخت حقوق و مزایای مدت انقطاع از خدمت پرسنل ارتش با احراز رأی
برائت ،مخالف ماده  96قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران است.
دادنامه شماره 1877ـ  -1876مورخ
1397/9/27

نامه شماره /1603/2/88انس 1387/2/15 -معاون نیروی انسانی ارتش
جمهوری اسالمی ایران

پیام دادنامه :اعمال ارتقاء حقوقی به نظامیان بازنشسته مستحق ترفیع درجه در زمان اشتغال،
خارج از حدود اختیارات فرمانده ارتش است.
دادنامه شماره  -1مورخ  1367/02/06ابطال قسمتی از بخشنامه  402/03/3/78مورخ 65/7/12
پیام دادنامه :الزام افراد به تبعیت از نظریه کمیسیون پزشکی موضوع تبصره ذیل ماده  3قانون
نظام وظیفه و تغییر تاریخ تولد بر اساس آن ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  11و  -12مورخ

بخشنامه شماره  402-03-3-78مورخ  65/7/12اداره وظیفه عمومی

1368/03/01

مشمولین قانون
خدمت نظام وظیفه
عمومی

پیام دادنامه :شرط عدم غیبت در صدر بخشنامه اداره وظیفه عمومی برای استفاده از معافیت
موضوع تبصره ذیل ماده  3قانون خدمت وظیفه عمومی ،خالف قانون و خارج از حدود اختیارات
است.
دادنامه شماره  -122مورخ

مواد  15و  20و  23آییننامه اجرایی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت

1368/12/24

وظیفه عمومی و مواد  21-20-8و تبصره  1ماده  51و ماده  56و تبصره 2
ماده  56و مواد  183-129-100تبصره  2ماده  183و مواد -195-191
 197آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب  64/5/13هیات
وزیران

پیام دادنامه :موادی از آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی به دلیل مغایرت با قانون و
خروج از حدود اختیارات ابطال می شود.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه حقوق اداری و
استخدامی نیروهای مسلح
عنوان

موضوع ابطال

مشخصات دادنامه
دادنامه شماره  -123مورخ

قسمتی از ماده  8آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب

1368/12/24

 63/7/29مجلس شورای اسالمی باین مضمون « ...و ابطال شناسنامه و
اسناد سجلی مربوط به آن ...ولو بر اساس حکم صادره از مراجع قضایی
معتبر نخواهد بود»..

پیام دادنامه :عبارت "تغییر شناسنامه" مذکور در ماده  3قانون خدمت وظیفه عمومی ،از نظر
مفهوم قانونی و قضائی ،مقولهای غیر از ابطال آن است.
دادنامه شماره  2و  -4مورخ
1369/01/16

قسمتی از بند  2ماده  124آیین نامه اجرایی قانون وظیفه عمومی مصوب
 63/7/29مجلس شورای اسالمی

پیام دادنامه :مقید نمودن معافیت مشمول خدمت وظیفه به ثبت تاریخ طالق مادر وی در دفتر
اسناد رسمی قبل از ورود مشمول به سن  16سالگی ،مغایر اطالق بند الف ماده  44قانون خدمت
مشمولین قانون
خدمت نظام وظیفه
عمومی

وظیفه عمومی است.
دادنامه شماره  -124مورخ
1369/04/18

ماده  21از آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب
1363/7/29

پیام دادنامه :پذیرفته شدن مشموالن بدون معرفی اداره وظیفه عمومی به خدمت هر یک از
نیروهای نظامی و انتظامی ،تخلف نیروهای نظامی و انتظامی بهشمار میآید.
دادنامه شماره  -151مورخ

بطالن بند  61از دستورالعمل شماره 67/12/26-401/15/232

1369/06/22
پیام دادنامه :دستورالعمل اداره نظام وظیفه عمومی مبنی بر تقلیل حداقل تحمل مدت حبس
مذکور در ماده  11قانون نظام وظیفه از  730روز به  718روز ،خالف قانون است.
دادنامه شماره  -118مورخ
1370/08/28

ابطال و حذف لفظ «فاقد شوهر» از بند  2ماده  124آییننامه اجرایی قانون
وظیفه عمومی

پیام دادنامه :حکم مقرر در آییننامه اجرایی قانون وظیفه عمومی مبنی بر مشروط نمودن قید

139

آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه حقوق اداری و
استخدامی نیروهای مسلح
عنوان

موضوع ابطال

مشخصات دادنامه

«فاقد شوهر» به مادران دارای تک فرزند ذکور جهت پذیرش کفالت ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  -203مورخ
مشمولین قانون
خدمت نظام وظیفه
عمومی

1372/11/30

دستورالعمل شماره  401-15-710مورخ  70/7/10و ماده  124آییننامه
اجرایی قانون نظام وظیفه عمومی مصوب 1364

پیام دادنامه :تبصره ذیل ماده  46قانون خدمت وظیفه عمومی مبین لزوم برآورد نیاز نیروهای
مسلح و اعالم تأمین یا عدم تأمین آن به صورت سالیانه از مشموالن سالم و بالمانع است.
دادنامه شماره  -67مورخ

الغاء بند سوم بخشنامه  /40/5/16174س – 1372/10/8

1373/06/19
پیام دادنامه :وضع قاعده خاص درباره وضعیت خدمت وظیفه عمومی پرسنل وظیفه مرتکب فرار
بیش از شش ماه از خدمت ،خارج از حدود اختیارات ستاد مشترک سپاه پاسداران است.
دادنامه شماره  -45مورخ

ماده  115آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی

1374/03/20
پیام دادنامه :مشروط و مقید نمودن رسیدگی به اعتراض در هیأت تجدیدنظر سازمان نظام
وظیفه به اعزام مشمول به خدمت وظیفه و ارائه گواهی اشتغال به خدمت ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  -248مورخ
1380/08/06

ابطال بند یک ماده  146و ابطال ماده  147از مقررات پرسنل وظیفه سپاه
پاسداران (کتاب سرباز)

پیام دادنامه :مقررات پرسنل وظیفه سپاه پاسداران مبنی بر کسر  10درصد از دریافتی سرباز
وظیفه به عنوان کسور بازنشستگی و کسر اولین حقوق ماهانه و مابهالتفاوت افزایشهای بعدی
آن ،خارج از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -221مورخ

ماده  51آئیننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب جلسه

1381/06/31

 1346/5/13و الحاقیه و اصالحیه بعدی مصوب  1365/4/25هیأت وزیران

پیام دادنامه :طبقه بندی مدارک مشمولین خدمت وظیفه عمومی به منظور تأیید بر تمایز درجه
ارزش و اعتبار آنها در انجام تمام یا قسمتی از امور مورد نظر مقنن ،مغایر ماده  10قانون نظام
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه حقوق اداری و
استخدامی نیروهای مسلح
عنوان

موضوع ابطال

مشخصات دادنامه
وظیفه عمومی است.
دادنامه شماره  -386مورخ
1382/09/30

بخشنامههای شماره  402/03/34/52مورخ  1376/6/29و 402/3/34/72
مورخ  1377/7/4اداره نظام وظیفه عمومی

پیام دادنامه :بخشنامه اداره نظام وظیفه عمومی مبنی بر محسوب نمودن تغییر رشته تحصیلی
مشمولین قانون
خدمت نظام وظیفه
عمومی

بدون انقطاع دوره تحصیل ،از مصادیق ترک تحصیل و غیبت غیرموجه ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  -211مورخ
1383/05/25

تبصره ماده  109آئیننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب
 65/4/25هیأت وزیران

پیام دادنامه :حکم مقرر مبنی بر عدم رسیدگی به تقاضای معافیت به واسطه کفالت یا جهات
پزشکی در مدت ادامه تحصیل و برخورداری از معافیت تحصیلی است ،خارج از حدود اختیارات
است.
دادنامه شماره  -117مورخ
1387/02/29

بخشنامه شماره /201/14/39م/4/ن مورخ  1381/10/14ستاد کل
نیروهای مسلح

پیام دادنامه :طبق مصوبه فرماندهی کل قوا ،یکی از فرزندان ذکور کارکنانی که به مدت  50ماه
در جبهههای حق علیه باطل حضور داشتهاند ،به صورت مشروط از امتیاز معافیت از خدمت
وظیفه دوره ضرورت بهرهمند میشوند.
دادنامه شماره  -908مورخ
1388/12/17

ابطال جزء (ب) از قسمت (امور متفرقه) دستورالعمل اجرایی ماده  6قانون
حمایت از حقوق معلوالن

پیام دادنامه :مقید نمودن حکم تبصره ماده  6قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن در خصوص
معافیت همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی مینمایند ،خالف قانون و خارج از
حدود اختیارات است.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه حقوق اداری و
استخدامی نیروهای مسلح
عنوان

مشخصات دادنامه

موضوع ابطال

دادنامه شماره  -1372مورخ
1397/6/6

بخشنامه شماره /8-8/217م 1391/3/17-بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان قم

پیام دادنامه :کاهش دوره تعهد خدمت ،عالوه بر خدمت دوره ضرورت کارکنان وظیفه بـرای
انجام خدمت دوره ضرورت در دستگاه های غیر نظامی از یک سال به شش ماه غیر قانونی
است.
دادنامه شماره  -1888مورخ
1397/10/4

ماده  10آیین نامه اجرایی مواد  44 ،44مکرر و  45قانون خدمت وظیفه
عمومی

پیام دادنامه :ماده  10آیین نامه اجرایی مواد  44و  44مکرر و  45قانون خدمت وظیفه عمومی
مشمولین قانون
خدمت نظام وظیفه
عمومی

مصوب سال  1391هیأت وزیران مبنی بر عدم شمول معافیت برای بعضی کارکنان وظیفه
فراری از خدمت ،به جهت تضییق قانون ،خارج از حدود اختیار می باشد.
دادنامه شماره  -2071مورخ
1397/11/30

بخشنامه شماره  23-2/2/325مورخ  1395/3/22سازمان نظام وظیفه
عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

پیام دادنامه :ممنوعیت تحصیل مجدد مشموالن فار غالتحصیل در یک مقطع تحصیلی ،به علت
اینکه باعث اعمال محدودیت حق بر آموزش میشود ،خالف قانون و خارج از حدود اختیارات
سازمان نظام وظیفه عمومی است.
بخشنامه شماره  402/01/179/1مورخ  1379/4/11اداره کل قوانین و
دادنامه شماره  -177مورخ
1380/05/28

امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

پیام دادنامه :بخشنامه ناجا مبنی بر مجاز دانستن تفتیش و بازرسی خودروها بطور علیاالطالق
و در غیر جرایم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی ،مغایر قانون و خارج از
نیروی انتظامی
جمهوری اسالمی
ایران (ناجا)

حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -206مورخ

بخشنامه شماره  223/47390مورخ  1376/9/10نیروی انتظامی

1382/06/02
پیام دادنامه :بخشنامه ناجا مبنی بر جلوگیری از بازدید مقامات قضایی ذیصالح از یگانها و
پاسگاههای نیروی انتظامی ،خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه حقوق اداری و
استخدامی نیروهای مسلح
عنوان

مشخصات دادنامه
دادنامه شماره  -352مورخ
1386/05/21

موضوع ابطال
دستورالعمل شماره /402/01/250/1ح/ق مورخ  1383/8/26نیروی
انتظامی

پیام دادنامه :دستورالعمل ناجا مبنی بر اطالع فرماندهی منطقه یا استان در صورت بازرسی
دادستان و ی ا دادیاران و یا بازپرسان و قضات دادگاهها و قضات اجرای احکام ،مغایر قانون و
خارج از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -369مورخ
1386/05/23

بخشنامه شماره  7/292/119مورخ  1381/4/1نیروی انتظامی جمهوری
اسالمی ایران

نیروی انتظامی

پیام دادنامه :بخشنامه ناجا مبنی بر امکان رسیدگی به جرم مالکین خودروهای قاچاقچیان

جمهوری اسالمی

انسان پس از انقضای مهلت  6ماه از تاریخ توقیف وسیله نقلیه مورد استفاده متهمین مذکور،

ایران (ناجا)

خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -423مورخ
1386/06/18

بخشنامه شماره  402/01/111/5/9مورخ  1378/7/25فرماندهی نیروی
انتظامی جمهوری اسالمی ایران

پیام دادنامه :اطالق بخشنامه فرماندهی نیروی انتظامی مبنی بر عدم جواز طرح دعوی از سوی
رده های ناجا علیه یکدیگر و مسئولین مربوط به منظور حل و فصل اختالفات ،مغایر قانون و خارج
از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -425مورخ

بخشنامه شماره  402/01/17/30مورخ  1381/4/4نیروی انتظامی

1386/06/18
پیام دادنامه :بخشنامه فرمانده ناجا مبنی بر ضرورت هماهنگی مأمورین نیروی انتظامی با
واحدهای حقوقی در خصوص اعالم گذشت و رضایت از شکایات کیفری خود ،خالف قانون و
خارج از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -666مورخ

بخشنامه شماره  42/272/85/116مورخ  1385/11/4نیروی انتظامی

1386/08/08
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه حقوق اداری و
استخدامی نیروهای مسلح
عنوان

موضوع ابطال

مشخصات دادنامه

پیام دادنامه :بخشنامه ناجا مبنی بر تخصیص وظیفه ابال غ اوراق قضایی در امور کیفری به
نیروهای انتظامی و سایر اوراق به عهده دادگستری ،مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات
است.
نیروی انتظامی
جمهوری اسالمی

دادنامه شماره  -71مورخ
1391/02/18

ایران (ناجا)

بخشنامه شماره  3142/700/2726مورخ  88/7/15پلیس مبارزه با مواد
مخدر

پیام دادنامه :نامه پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در خصوص ملزم دانستن مقامات قضایی به
اخذ مجوز و هماهنگی با ناجا جهت بازدید از بازداشتگاههای مبارزه با مواد مخدر ،مغایر قانون
است.
دادنامه شماره  -409مورخ
1384/08/15
نیروی مقاومت
بسیج

بند 2/1ابالغیه شماره  29736مورخ  1373/9/21معاونت نیروی انسانی
نیروی مقاومت بسیج

پیام دادنامه :ابالغیه نیروی مقاومت بسیچ مبنی بر قابلیت احتساب مدت خدمت در نیروی مذکور
از سن  13سال به بعد ،خارج از حدود اختیارات بسیج است.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه مقررات استخدامی
عنوان

موضوع ابطال

مشخصات دادنامه

دادنامه شماره  -4مورخ  1361/02/16بررسی پارهای از مواد آییننامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 60.6.3
مجمع عمومی بانکها

مقررات استخدامی
بانکها

پیام دادنامه :موادی از آییننامه استخدامی مشترک بانکها به دلیل مغایرت با قانون و خروج
مجمع عمومی بانکها از حدود اختیارات ابطال می شود.
دادنامه شماره  33الی  -37مورخ

بخشنامه  /710/5503ج  73/3/18مدیر کل آموزش و پرورش استان

1376/04/14

اصفهان و بخشنامههای  73/2/21 – 710/2204/3و  710/2861/1مورخ
 73/2/20مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش

پیام دادنامه :اخذ تعهد از داوطلبان ورود به خدمت به آموزش و پرورش و تأمین و پرداخت
هزینه های قانونی مربوط به دوران تحصیل آنان ،مبتنی بر نیاز وزارتخانه مزبور به استفاده از
خدمت آنان است .
دادنامه شماره  -174مورخ
1380/05/21
مقررات استخدامی
متعهدین خدمت به
آموزش و پرورش

قسمتی از بخشنامه شماره  620/5050/10مورخ  1379/8/18معاون برنامه
ریزی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش

پیام دادنامه :بخشنامه وزارت آموزش و پرورش مبنی بر عدم استخدام رسمی و قطعی
متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مخالف مصرحات مادتین  6و  8قانون متعهدین
خدمت به وزارت آموزش و پرورش است.
دادنامه شماره  -546مورخ

بند  5-2دستورالعمل شماره  1369/11/16-100/600/143وزارت آموزش

1396/06/07

و پرورش در خصوص نحوه استخدام آزمایشی ،پرداخت حقوق و احتساب
مدت تحصیل متعهدین خدمت موضوع مواد  6و  7قانون متعهدین خدمت
به وزارت آموزش و پرورش مصوب  1369/3/8مجلس شورای اسالمی

پیام دادنامه :دانشجویان متعهد به خدمت به وزارت آموزش و پرورش از آغاز تحصیل خود به
استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درمیآیند.
دادنامه شماره  -1821مورخ
1397/9/13

 -1ابطال بند  3شیوه نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبان ورود به دانشگاه
فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مصوب مرکز برنامه ریزی،
منابع انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی
 -2 ،1396-1397ابطال شق ( )3از بند ب شرایط و ضوابط پذیرش
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه مقررات استخدامی
عنوان

مشخصات دادنامه

دانشجو معلم در رشته های تحصیلی پردیسهای دانشگاه فرهنگیان و
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و
شرکت در آزمون سراسری سال  -3 )1396ابطال شق ( )3از بند (ج)
شرایط و ضوابط پذیرش و تربیت دانشجو معلم در دانشگاههای فرهنگیان
و تربیت دبیر شهید رجایی (مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت
در آزمون سراسری سال )1397

مقررات استخدامی
متعهدین خدمت به
آموزش و پرورش

موضوع ابطال

پیام دادنامه :بند  3شیوه نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه
تربیت دبیر شهید رجایی در سال تحصیلی  1396-1397و ضوابط مورد شکایت از دفترچه
راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمو نهای سراسری سالهای  1396و  1397در افزایش و تعیین
معدل  15در دوره متوسطه مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -383مورخ
1390/09/07

بندهای  2و  3بخشنامه شماره  1389/8/18-710/62719/22مدیر کل
امور اداری و تشکیالت وزارت آموزش و پرورش

پیام دادنامه :افزودن شروطی عالوه بر شرایط تعیین تکلیف استخدامی مصرح در قانون تعیین
مقررات خاص
استخدامی معلمان
حقالتدریس و

تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  -1024مورخ

بند  2تذکرات بخشنامه شماره  1390/5/30 - 700/115443معاون توسعه

1391/12/21

مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و بند  3تذکرات بخشنامه

آموزشیاران نهضت

شماره  1390/6/14 -90/144408/71مدیرکل سازمان آموزش و پرورش

سوادآموزی

استان فارس
پیام دادنامه :اجازه ادامه اشتغال افراد دیپلمه حقالتدریس یا آموزشیار نهضت سوادآموزی صرفاً

به صورت قرارداد کار معین در مشاغل خدماتی ،خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -22مورخ
1396/01/15

بند  1بخشنامه شماره  1390/2/7-641/6290/2530اداره کل آموزش و
پرورش استان کردستان

پیام دادنامه :حکم مقرر در بخشنامه مورد اعتراض مبنی بر به کارگیری آموزشیاران دیپلمه
نهضت سوادآموزی صرفاً به منظور خدمتگزاری و سرایداری در واحدهای آموزشی ،مغایر قانون
است.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه مقررات استخدامی
عنوان

مشخصات دادنامه

موضوع ابطال

دادنامه شماره  2004الی -2008
مورخ 1397/11/19

بخشنامه های /202ص 25018/مورخ  1396/4/1مدیریت استان قم
(وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی) و  1396/3/10 -710/5معاونت توسعه
مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

پیام دادنامه :احتساب سنوات خدمت غیر رسمی معلمان تمام وقت آموزش و پرورش در دایره
شمول ماده  151قانون استخدام کشوری بوده لذا احتساب بر مبنای حداقل حقوق یا دستمزد
قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران
نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب  1395/11/27خالف قانون است.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه رسیدگی به تخلفات
اداری کارکنان دولت
عنوان

مشخصات دادنامه

موضوع ابطال

صالحیت و نحوه

دادنامه شماره  -40مورخ

بخشنامه شماره /2309مورخ  62/3/24که مغایر با تبصره  2ماده  56قانون

رسیدگی در هیأتها

1367/02/21

بازسازی نیروی انسانی است.

و کمیتههای
پاکسازی و

پیام دادنامه :مجازات تلقی نشدن حالت آماده به خدمت و در نتیجه ،نفی تسری تبصره  2ماده

بازسازی

 56قانون بازسازی نیروی انسانی به مستخدمان حالت مذکور که برائت حاصل میکنند ،مغایر
قانون است.
دادنامه شماره  -128مورخ

مجازاتهای موضوع

1391/03/08

بند  2بخشنامه شماره  200/17/34088مورخ  88/4/10دبیر هیأت عالی
نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

قانون رسیدگی به

پیام دادنامه :تعیین حقوق مبنای سال قبل از الزماالجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری

تخلفات اداری

به عنوان مبنای پرداخت حقوق اشخاص بازخرید شده در اجرای بند (ح) ماده  9قانون رسیدگی
به تخلفات اداری ،مغایر قانون است.

مشمولین قانون

دادنامه شماره  -120مورخ

رسیدگی به تخلفات

1370/09/12

اداری

تبصره  3ماده  29آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

پیام دادنامه :قانون رسیدگی به تخلفات اداری شامل مستخدمینی است که در قید حیات هستند
و رسیدگی به اتهامات مستخدمین متوفی ،خالف موازین قانونی و منطق قضایی است.
دادنامه شماره  -204مورخ

نحوه رسیدگی
توسط هیأتها و
مقامات موضوع
قانون رسیدگی به
تخلفات اداری

1380/06/25

قسمتی از دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1378.8.4هیأت
عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری

پیام دادنامه :وضع قاعده آمره در باب ضرورت رسیدگی به تخلفات اداری و صدور رأی در مدت
معین و محدود و آثار مترتب برتخطی از آن ،خارج از اختیارات هیأت عالی نظارت قانون
رسیدگی به تخلفات اداری است.
دادنامه شماره  -427مورخ
1380/12/14

تبصره ذیل ماده  43و اصالح قسمتاخیر ماده  44آییننامه استخدام نظام
بانکی دولتی موضوع تصویب نامه شماره /57529ت24174ه مورخ
1379/12/14

148

آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه رسیدگی به تخلفات
اداری کارکنان دولت
عنوان

موضوع ابطال

مشخصات دادنامه

پیام دادنامه :واگذاری امور رسیدگی به تخلفات اداری ،تشخیص تخلف و تعیین تنبیهات اداری
نحوه رسیدگی
توسط هیأتها و

در بانکها و بانک مرکزی به دستورالعمل شورایعالی بانکها و شورای پول و اعتبار ،مغایر
قانون و خارج از اختیارات است.

مقامات موضوع

دادنامه شماره  -350مورخ

قانون رسیدگی به

1388/04/28

قسمت اخیر تبصره یک ماده  19دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری
مصوب  1378/8/4هیأت عالی نظارت قانون رسیدگی به تخلفات اداری

تخلفات اداری
پیام دادنامه :مناط عمل قرار دادن تشخیص هیأت رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص ارائه
یا عدم ارائه اسناد طبقهبندی شده ،خالف قانون است.
دادنامه شماره  -185مورخ

بخشنامه شماره  1/19671مورخ  73/12/8سازمان بازرسی کل کشور

1376/12/23
سایر موارد

پیام دادنامه :رسیدگی به شکایات اشخاص در سایر مراجع صالحه ،موجب زوال وظایف و
تکالیف قانونی سازمان بازرسی کل کشور در رسیدگی به موارد تخلفات اعالمی نمیباشد.
دادنامه شماره  -235مورخ
1379/08/01

ماده  13آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب  1373/8/1هیأت
وزیران

پیام دادنامه :مقررات سازمان تعزیرات حکومتی مفید تفویض اختیار به قوه مجریه در تأسیس
مرجع خاص به منظور رسیدگی به جرائم و تخلفات کارکنان آن سازمان نیست.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه بازنشستگی
عنوان

مشخصات دادنامه

موضوع ابطال

دادنامه شماره  -562مورخ
1383/11/11

بند یک دستورالعمل شماره  200/18225مورخ  1381/3/29سازمان
بازنشستگی کشوری

پیام دادنامه :حکم مقرر مبنی بر عدم شمول بند ل تبصره  4قانون بودجه سال  81به کارکنانی
که در اجرای تبصره الحاقی به ماده  74قانون استخدام کشوری بازنشسته شدهاند ،مغایر قانون
و خارج از حدود اختیارات است.
افزایش حقوق
بازنشستگی

دادنامه شماره  849و  -850مورخ
1384/12/21

بند یک بخشنامه شماره  1/3650مورخ  1380/1/29سازمان بازنشستگی
کشوری

پیام دادنامه :محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس افزایش سنواتی به طور ثابت ،بدون اعمال
آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  377الی  -388مورخ
1388/05/04

بند 10مصوبه شماره /35095ت 39916هـ مورخ  1387/3/7هیأت وزیران

دادنامه شماره  -1217مورخ
1394/10/29

اعمال ماده  91قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت
به رأی شماره  377الی  1388/5/4 -388هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری

پیام دادنامه 377الی  388و  :1217مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگی و
وظیفه از ابتدای سال  1387به میزانی کمتر از نرخ تورم ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  -7مورخ  1378/01/28بخشنامه شماره  / 40/7/16643س مورخ  1372/10/18ستاد مشترک
سپاه پاسداران انقالب اسالمی
پیام دادنامه :با توجه به ماده  91قانون استخدامی سپاه پاسداران ،مشروط نمودن احتساب
احتساب سوابق
خدمت در
بازنشستگی

سنوات خدمتی به پرداخت کسورات بازنشستگی به صندوق سازمان بازنشستگی کشوری ،مغایر
قانون است.
دادنامه شماره  341الی  -349مورخ
1378/09/21

ماده  10آییننامه تبصره  3ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا
بازنشستگی موضوع تصویبنامه شماره  /52373ت  15649هـ مورخ
 1377/8/11هیأت وزیران

پیام دادنامه :قابلیت انتقال حق بیمه یا بازنشستگی از یک صندوق بازنشستگی به صندوق دیگر
و تأکید مقنن بر لزوم احتساب سابقه خدمت مذکور ،مفید قابلیت احتساب آن از کلیه جهات
مندرج در قانون تأمین اجتماعی است.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه بازنشستگی
عنوان

مشخصات دادنامه

موضوع ابطال

دادنامه شماره  -224مورخ
1379/07/17

عبارت (حداکثر بیست سال از) از ماده  14آییننامه اجرایی ماده  8قانون
تشکیل صندوق حمایت وکالء و کارگشایان دادگستری مصوب
 1377/12/5هیأت وزیران

پیام دادنامه :کلیه سوابق خدمت رسمی قضات و کارمندان دولت و قوه مقننه و مدت وظیفه
مشمولین قانون تشکیل صندوق حمایت وکالء و کارگشایان دادگستری ،از لحاظ بازنشستگی،

احتساب سوابق

قابل احتساب جزء سابقه وکالت است.
 -1اصالح تبصره ماده  2آییننامه اجرایی بند( ل) تبصره  4قانون بودجه
دادنامه شماره  32الی  -36مورخ
سال  1381کل کشور  -2ابطال بند  2و بند  7و بند ج وتبصره آن از
1384/01/28
مصوبه شماره /9288ت  26490مورخ  1381/3/5هیأت وزیران

بازنشستگی

پیام دادنامه :بند  2آییننامه اجرایی بند (ل) تبصره  4قانون بودجه سال  1381کل کشور مبنی

خدمت در

بر ترمیم حقوق بازنشستگان به تناسب سنوات خدمت عملی آنان و عدم اعتبار و احتساب
سوابق خدمت ارفاقی ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  -412مورخ
1388/05/18

بند  3/1دستورالعمل شماره  52/30380مورخ  1375/8/28سازمان تأمین
اجتماعی

پیام دادنامه :مصوبه سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر مشروط کردن احتساب ایام خدمت در
جبهه و افزودن آن به مدت خدمت از لحاظ بازنشستگی به استعالم از واحد بسیج سپاه
پاسداران ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  -561مورخ
1391/08/15

دستورالعمل استفاده از خدمات نیروهای بازنشسته در بنیاد مسکن انقالب
اسالمی

پیام دادنامه :دستورالعمل بنیاد مسکن دایر بر بهکارگیری بازنشستگان در این بنیاد بهطور علی-
االطالق و فراتر از مستثنیات مذکور در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم
اشتغال مجدد بعد از توسعه ،مغایر قانون است.
بازنشستگی

دادنامه شماره  -1961مورخ
1397/10/25

بند  12بخشنامه بودجه سال  1397شهرداری های کشور

پیام دادنامه :ایجاد ممنوعیت مطلق هرگونه به کارگیری بازنشستگان در شهرداری ها از طرف
وزارت کشور ،مغایر تبصره  2قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال
1395است.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه بازنشستگی
عنوان

مشخصات دادنامه
دادنامه شماره  -36مورخ
1364/10/09
دادنامه شماره  -65مورخ
1371/05/06

موضوع ابطال
بخشنامه شماره 9/1250مورخ  64/5/31سازمان امور استخدامی کشور
تصویبنامه شماره 64/12/15 -97216

پیام دادنامه 36و  :65مشروط نمودن استفاده اداره از اختیار بازنشستگی به درخواست کتبی
بازنشستگی به
اختیار اداره

مستخدم و اعالم انصراف وی نسبت به دریافت مابهالتفاوت حقوق بازنشستگی ناشی از سنوات
خدمت ارفاقی ،خارج از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -775مورخ
1392/11/07

بندهای  4 ،3 ،2و تبصره بخشنامه شماره 1389/6/21 200/31792
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

پیام دادنامه :تلقی بازنشستگی کارمندان فاقد تحصیالت دانشگاهی کارشناسی ارشد و باالتر به
عنوان مشمولین بند الف ماده  103قانون مدیریت ،مغایر قانون و خارج از اختیارات است.
دادنامه شماره  -669مورخ
1388/09/23

بند  2/6دستورالعمل شماره  710/8مورخ  1387/3/8معاونت برنامه ریزی
و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش

پیام دادنامه :دستورالعمل آموزش و پرورش مبنی بر عدم اجرای مقررات قانون بازنشستگی
پیش از موعد از تاریخ تصویب قانون مذکور ( )1386/6/1تا زمان صدور دستورالعمل ،خارج از
حدود اختیارات است.

بازنشستگی پیش از

دادنامه شماره  -121مورخ
1391/03/01

بخشنامه شماره 4013269ص مورخ  87/8/26معاونت توسعه مدیریت و
منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

موعد
پیام دادنامه :مقید کردن بازنشستگی پیش از موعد افراد واجد شرایط به استفاده از مرخصی
استحقاقی ذخیره شده مازاد بر شش ماه ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  -1064مورخ
1392/12/26

تصمیم نامه شماره  1389/5/12-222/24698رئیس امور نظامهای جبران
خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

پیام دادنامه :ممکن ندانستن اجرای بازنشستگی پیش از موعد در پست بانکها به اعتبار قرار
گرفتن در گروه شرکتهای واگذاری موضوع اصل  44قانون اساسی ،مغایر قانون و خارج از
حدود اختیارات بوده است.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه بازنشستگی
عنوان

مشخصات دادنامه
دادنامه شماره  -1779مورخ
1393/10/15

موضوع ابطال
بند  2مصوبه شماره  1393/1/20 -206/93/562شورای عالی اداری

پیام دادنامه :مطابق قانون بودجه سال  ،1393بازنشستگی پیش از موعد با موافقت باالترین
مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد  52و  53قانون محاسبات عمومی کشور ،بدون
سنوات ارفاقی ،مجاز قلمداد شده است.

بازنشستگی پیش از
موعد

دادنامه شماره  -893مورخ
1394/07/21

بخشنامه شماره  1388/12/6-88/751060شرکت سهامی بیمه ایران

پیام دادنامه :موافقت یا عدم موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان حائز شرایط از
اختیارات دستگاه متبوع مستخدم است ،لذا محدود کردن مدت اجرای آن خالف قانون تلقی می-
شود.
دادنامه شماره  -720مورخ
1395/09/23

بخشنامه شماره /1917د 1394/5/3-210/صندوق بازنشستگی کشوری

پیام دادنامه :موکول کردن صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت صرفاً به
تامین اعتبار از سوی دستگاه اجرایی ،مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات صندوق
بازنشستگی کشوری است.

بازنشستگی در

دادنامه شماره  -745مورخ
1396/08/09

تبصره بند  5مصوبه شماره /45664ت 1368/5/30-652هیأت وزیران

مشاغل سخت و

پیام دادنامه :شاغلین مشاغل سخت و زیانآور میتوانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه

زیانآور

خدمت در مشاغل مذکور بر اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته
شوند.
دادنامه شماره  -355مورخ
1386/05/21

بازنشستگی موضوع
قانون حفاظت در
برابر اشعه

ماده  2دستورالعمل نحوه اجرای قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب نیروی
هوائی ارتش جمهوری اسالمی ایران

پیام دادنامه :دستورالعمل نیروی هوایی ارتش مبنی بر نفی منفک شدن از سازمان مذکور با
استفاده از سنوات خدمت ارفاقی در اجرای قانون حفاظت در برابر اشعه ،مغایر قانون و خارج از
حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -642مورخ
1396/07/11

تبصره ( )1بند ( الف ) جزء  2قسمت  14-10-5فصل چهاردهم مجموعه
مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت ملی نفت

پیام دادنامه :برای تعلق مزایای مذکور در ماده  20قانون حفاظت در برابر اشعه ،شرط سنی
تعیین نشده است.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه بازنشستگی
عنوان

مشخصات دادنامه

موضوع ابطال

دادنامه شماره  344الی  -353مورخ
1379/11/16

تصویبنامه شماره  /57483ت  21980هـ مورخ  1378/10/27و /60439
ت 2233/هـ مورخ  1378/11/14هیأت وزیران و دستورالعمل
 760/15865مورخ  1378/11/23مدیر کل دفتر بودجه و تشکیالت وزارت
آموزش و پرورش و بخشنامه شماره  500/3868مورخ  1379/2/10معاون
حقوقی ،پشتیبانی و مجلس وزارت پست و تلگراف و تلفن

پیام دادنامه :دولت مکلف به پرداخت پاداش پایان خدمت موضوع بند (و) تبصره  4قانون بودجه
سال  1378کل کشور بوده و اختیار پرداخت یا عدم پرداخت حق مکتسب قانونی فوقالذکر و یا
کاهش میزان آن را نداشته است.
بخشنامه شماره  2/4/14568مورخ  1378/4/20معاون اداری و مالی
دادنامه شماره  -336مورخ
وزارت دادگستری
1378/09/14
پیام دادنامه :پرداخت پاداش موضوع بند (و) تبصره  4قانون بودجه سال  1378کل کشور مقید
پاداش پایان خدمت
بازنشستگان

و مشروط به تقاضای بازنشستگی در زمان خاصی از سال مذکور نبوده است .
دادنامه شماره  -63مورخ
1380/02/30

نامه شماره 7/933س مورخ 1379/7/25دفتر امور اقتصادی و سیاست
داخلی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

پیام دادنامه :عدم تعلق پاداش پایان خدمت به کارمندان شهرداری مشمول قانون نظام
هماهنگ پرداخت دولت ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  478الی  -500مورخ
1384/09/27

دستورالعملهای شماره  2020/85011مورخ  1379/9/15و  57041مورخ
 1382/6/18سازمان تأمین اجتماعی

دادنامه شماره  -60مورخ
1387/02/08

بند یک دستور اداری شماره  2020/9778مورخ  1385/2/10معاونت
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در امور اداری و مالی

پیام دادنامه 478الی  500و  :60احتساب پاداش پایان خدمت بر مبنای آخرین حقوق و فوق-
العاده شغل و حق جذب به جای احتساب بر مبنای مطلق فوقالعادههای دریافتی مشمول کسور
بازنشستگی ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  -291مورخ
1386/04/31

ردیف  6بند (ب) دستورالعمل شماره  2020/15929مورخ 1384/2/27
سازمان تامین اجتماعی

پیام دادنامه :دستورالعمل سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان
سازمان بر اساس معادل میانگین ساده شش ماهه قبل از تاریخ برقراری مستمری ،مغایر قانون
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عنوان

مشخصات دادنامه
است.
دادنامه شماره  -115مورخ
1387/02/29

موضوع ابطال

مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران مندرج در نامه شماره  16970ـ
 1022/201مورخ  1374/6/4هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران

پیام دادنامه :ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از جمله مقررات
پرداخت پاداش خدمت هنگام بازنشستگی به نسبت سنوات خدمت مستخدم بازنشسته ،شامل
شرکت ملی نفت ایران میشود.
دستور اداری شماره  167692مورخ  1387/9/2معاونت اداری ومالی
دادنامه شماره  -119مورخ
سازمان مرکزی تأمین اجتماعی
1389/03/31
پیام دادنامه :به مستخدمین سازمان تأمین اجتماعی که بازنشسته ،از کارافتاده کلی یا فوت می-
شوند ،به ازاء هر سال سابقه خدمت ،معادل یک ماه آخرین حقوق و فوقالعادههای مشمول کسر
حق بیمه ،پاداش پایان خدمت پرداخت میشود.
پاداش پایان خدمت
بازنشستگان

دادنامه شماره  158و  -159مورخ
1392/03/06

 -1بند  10دستورالعمل مصوب سال  1389صندوق تأمین اجتماعی  -2بند
ف تبصره  4بخش اداری و مالی برنامه و بودجه سال  1389صندوق تأمین
اجتماعی  -3ابطال بخشنامه شماره  1389/9/1 -21668معاون اداری و
مالی صندوق تأمین اجتماعی

پیام دادنامه :لحاظ نکردن سنوات خدمت مازاد بر  30سال کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در
پرداخت پاداش پایان خدمت ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  -539مورخ
1396/06/07

تصویبنامه شماره /192909ت48641هـ 1391/10/3-هیأت وزیرانو
اصالحیه شماره /217855ت48641هـ 1391/11/1-آن

پیام دادنامه :تجویز پرداخت پاداش پایان خدمت مازاد بر سی سال خدمت نسبت به کسانی که
مجدداً به کارگیری شدهاند ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  -14مورخ
1364/04/19
شرایط بازنشستگی

اعتراض به تعیین شرط سن  45سالگی در آییننامه نحوه بازنشسته کردن
و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج سازمانها و شرکتها و موسسات
تابعه وزارت معادن و فلزات بر اساس مصوبه  59/4/14شورای انقالب
اسالمی ایران

پیام دادنامه :برای بازنشسته یا بازخرید خدمت کردن کارکنان مازاد بر احتیاج سازمانها و
موسسات تابعه وزارت معادن و فلزات در تبصره ماده  4قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات،
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عنوان

موضوع ابطال

مشخصات دادنامه

شرط سنی تعیین نشده است.
دادنامه شماره  -5مورخ  1387/01/18تبصره  7ماده یک تصویبنامه شماره 22686ک/ت3350هـ مورخ
 1385/3/6هیأت وزیران
پیام دادنامه :تعیین حداقل سن بازنشستگی برای کلیه معلولین عادی ،بیماران ناشی از شرایط

خاص کار ،معلولین حوادث ناشی از کار و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور ،مغایر قانون است.

شرایط بازنشستگی

دادنامه شماره  -671مورخ
1391/09/27

بند یک از قسمت الف و بند  11از قسمت ب در بخشنامه شماره  5186ـ
/41/40م ـ  1387/4/9معاونت نیروی انسانی سپاه پاسداران انقالب
اسالمی

پیام دادنامه :مصوبه سپاه پاسداران مبنی بر موکول نمودن بازنشستگی جانبازان با استفاده از
سنوات ارفاقی به داشتن حداقل  25سال سابقه خدمت ،مغایر قانون است.

معافیت از پرداخت
کسور بازنشستگی

دادنامه شماره  -447مورخ
1384/09/06

مصوبه شماره  602/182780مورخ  1381/11/28مدیرکل حقوقی سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور

پیام دادنامه :نفی معافیت جانبازان شاغل در دستگاههای دولتی از پرداخت حق بیمه و کسور
بازنشستگی سهم کارمند یا بیمه شده ،خالف قانون است.
دادنامه شماره  18و  -19مورخ
1365/02/22

تصویب نامه شماره  62/10/11 -81870هیات وزیران به لحاظ مغایرت با
شرع و قانون

پیام دادنامه :تعیین تکلیف نسبت به وجوه صندوقهای مقرر در آییننامه استخدامی سابق
دانشگاهها ،از خصائص قوه مقننه بوده و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است.

سایر دعاوی مربوط
به بازنشستگی

دادنامه شماره  -67مورخ
1367/08/02

بخشنامه شماره  49194مورخ  59/12/2نخست وزیری

پیام دادنامه :الزام بازنشستگان و وظیفهبگیران و مستمری بگیران به مراجعه به بانک مربوط و
امتناع از تسجیل حوالههای بعدی بدون حکم دادستانی به عذر عدم مراجعه ظرف مهلت  6ماهه،
خارج از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -90مورخ
1369/03/29

بند  3از بخشنامه  49194مورخ  59/12/2نخست وزیری

پیام دادنامه :محروم نمودن اشخاص بازنشسته ،وظیفه و مستمری بگیر از اعمال حق وکالت به
منظور دریافت حقوق متعلقه در مواردی که امر وکالت بهنحو صحیح واقع شده باشد ،خارج از
حدود اختیارات است.
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دادنامه شماره  397و  -398مورخ
1382/10/07

بخشنامه شماره  5901/21785مورخ  1382/4/24مدیر اداره کل
بازنشستگی استان تهران واقدامات سازمان بازنشستگی کشوری

سایر دعاوی مربوط
به بازنشستگی

پیام دادنامه :تسری حکم قسمت اخیر ماده  100قانون استخدام کشوری ناظر به مستخدمین
رسمی شاغل در دستگاهها و موسسات دولتی ،به بازنشستگان ،خالف قانون است.
ماده  4دستورالعمل بازنشستگی تشویقی و بازخرید سنوات خدمت اختیاری
دادنامه شماره  -11مورخ
شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
1390/01/22
پیام دادنامه :حکم مقرر مبنی بر سلب برخی از حقوق استخدامی به لحاظ عدم تقاضای
بازخریدی و بازنشستگی در مهلت تعیین شده ،خالف قانون میباشد.

سایر موارد انتزاع از
خدمت

دادنامه شماره  -32مورخ
1388/01/30

دستورالعمل شماره  2/8091مورخ  1387/2/28سازمان ثبت اسناد وامالک
کشور

پیام دادنامه :اطالق بخشنامه سازمان ثبت اسناد و امالک مبنی بر نفی حق فسخ قرارداد پیمانی
توسط مستخدمین پیمانی و خروج از خدمت در آن سازمان ،خالف قانون و مقررات و خارج از
حدود اختیارات است.
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تصویبنامه شماره /52166ت  15649هـ مورخ 1377/8/11

پیام دادنامه :اصالح مقررات آییننامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی بنا به پیشنهاد
وظایف و اختیارات

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و بدون بررسی و اظهارنظر سازمان امور اداری و

سازمان امور اداری

استخدامی ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  -327مورخ
1378/09/07

و استخدامی کشور

تبصره ماده  3مصوبه شماره  /10102دش 1 /مورخ  1375/9/10شورای
عالی اداری

پیام دادنامه :با توجه به عدم صالحیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در وضع و تدوین
اساسنامه شرکتهای دولتی ،تفویض اختیار اصالح اساسنامه توانیر به سازمان مذکور خالف
قانون است.
دادنامه شماره  - 323مورخ
1378/08/30

تبصره یک ماده  ،2بند  29ماده  ،2ماده  9و ماده  17هشتادمین جلسه
مورخ  1377/7/28شورای عالی اداری

پیام دادنامه :قلمداد کردن نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات به عنوان وظایف و اختیارات
استانداران ،خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری در وضع مقررات است.

وظایف و اختیارات
شورای عالی اداری

دادنامه شماره  -327مورخ
1381/09/10

مصوبه شماره  14/455مورخ  1378/12/17شورای عالی اداری راجع به
اصالح آییننامه اصالحی ثبت تشکیالت و مؤسسات غیر تجاری مصوب
1337

پیام دادنامه :وضع قاعده آمره تحت عنوان طرح نحوه صدور مجوز تأسیس تشکلهای
غیردولتی ،خارج از حدود اختیارات قانونی شورای عالی اداری است.
دادنامه شماره  302و  -303مورخ
1382/08/18

مصوبه یکصد و دومین جلسه مورخ  1382/3/24شورای عالی اداری به
شماره  1901/74039مورخ 1382/4/22

پیام دادنامه :مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر انحالل سازمان صنایع کوچک و انتقال فعالیت-
های اجرایی -حمایتی سازمان مذکور به شرکت شهرکهای صنعتی ایران ،خالف قانون و خارج
از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -602مورخ
1393/04/02

بخشنامه شماره  1390/10/3 -200/90/46636معاونت توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی رئیس جمهور

پیام دادنامه :تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههایی که ادغام ،منحل ،واگذار و یا وظایف آنها
به دیگر دستگاهها منتقل میشود ،در صالحیت شورای عالی اداری است.
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دادنامه شماره  1337و  -1338مورخ
1393/08/26

 -1ابطال تصویبنامه شماره  1392/2/28-206/92/3802شورای عالی
اداری متضمن مصوبه مورخ  1392/2/25شورای مذکور  -2ابطال نامه
شماره  1392/4/22 -3/54928معاون آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری

پیام دادنامه :مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر انتزاع موسسه تحقیقات و فناوری اطالعات از
مرکز ملی فضای مجازی ،مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور است.

وظایف و اختیارات
شورای عالی اداری

دادنامه شماره  -1787مورخ
1393/10/22

تبصره ( )1بند  ،2تبصره ( )2بند  4و بندهای  5و  8مصوبه شماره
 1390/11/17 -206/29491شورای عالی اداری

پیام دادنامه :طبق ماده  115قانون مدیریت خدمات کشوری ،موضوع فروش اموال و دارایی
متعلق به دولت از اختیارات شورای عالی اداری نیست.
دادنامه شماره  -602مورخ
1396/06/28

مصوبه شماره  1394/4/6-206/48893شورای عالی اداری

پیام دادنامه :مصوبه انحالل شرکت مادر تخصصی ریلی کشور مغایر با ماده  134قانون
محاسبات عمومی کشور و بند  3ماده  12اساسنامه شرکت و خارج از حدود اختیار شورای عالی
اداری تصویب شده است.
دادنامه شماره  -1746مورخ
1397/8/15

بند (هـ) ماده  3تصویب نامه شماره  1394/4/6-206/48892شورای عالی
اداری موضوع « ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی
کشور»

پیام دادنامه :حکم مقرر در بند  11ماده  115قانون مدیریت خدمات کشوری در مقام بیان
وظیفه شورای عالی اداری در تصویب طرح های الزم برای ارتقاء بهره وری و کارآیی نیروی
انسانی و مدیریت دستگاههای اجرایی ناظر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی موجود دستگاه
های اجرایی است و از حکم مذکور وضع مقرره برای استخدام نیروی انسانی استنباط نمی شود.
نامه شماره  1388/6/16-200/10/45806سرپرست امور نظامهای جبران
دادنامه شماره  -1378مورخ
خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
1393/09/03
وظایف و اختیارات

دادنامه شماره  -1870مورخ
1393/11/20

نامه شماره  1391/2/9-222/91/2967رئیس امور نظامهای جبران خدمت
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

مدیریت و سرمایه

دادنامه شماره  -74مورخ
1394/02/07

نامه رئیس امور نظامهای پرداخت و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره -222/91/38778
1391/10/4

شورای توسعه
انسانی
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دادنامه شماره  -629مورخ
1396/07/04

نامه شماره  1388/1/24-200/119140سرپرست امور نظامهای جبران
خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

دادنامه شماره  -1171مورخ
1396/11/17

نامه شماره  1391/10/18-222/91/40108رئیس امور نظامهای جبران
خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

پیام دادنامه 629 ،74 ،1870،1378و  :1171هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به
استعالمات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجرای مفاد قانون مدیریت ،از
وظایف و اختیارات
شورای توسعه
مدیریت و سرمایه
انسانی

جمله وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است.
نامه شماره  1390/10/27-222/90/27362رئیس امور نظامهای جبران
دادنامه شماره  -308مورخ
خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [ سازمان
1394/03/18
مدیریت و برنامه ریزی کشور]
دادنامه شماره  -308/2مورخ
1395/11/05

درخواست اعمال ماده  13قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت
اداری نسبت به رأی شماره  1394/3/18 -308هیأت عمومی و تسری
ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن

پیام دادنامه 308و  :308/2رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی رئیس جمهور صالحیت تفسیر مصوبه هیأت وزیران را ندارد.
دادنامه شماره  -1217مورخ
1393/07/14
وظایف و اختیارات
شوراهای برنامه-
ریزی و توسعه
استان

صورتجلسه چهارمین شورای برنامهریزی و توسعه استان البرز در سال
 1393به شماره  1392/8/27 -21/5/45502در خصوص تعطیلی
دستگاههای اجرایی استان در روزهای  5شنبه

پیام دادنامه :تعطیلی روزهای پنجشنبه در استان البرز در سال  1392بر اساس مصوبه شورای
برنامهریزی و توسعه استان البرز ،غیرقانونی است.
دادنامه شماره  -1793مورخ
1393/10/22

بند  9مصوبات جلسه مورخ  1390/8/15شورای برنامه ریزی و توسعه
استان گلستان

پیام دادنامه :توزیع اعتبارات استانی از وظایف شورای برنامهریزی و توسعه استان بوده و
تفویض آن به معاونتهای سیاسی و امنیتی و برنامهریزی استان ،خالف قانون است.
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دادنامه شماره  -117مورخ
1396/02/19

بندهای  9 ،8و  10مصوبات جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان
گلستان مورخ 1391/12/19

پیام دادنامه :وظایف و اختیارات شورای برنامهریزی و توسعه استان در ماده  178قانون برنامه
پنجم توسعه و ماده  3آییننامه اجرایی آن احصاء شده است.
دادنامه شماره  -95مورخ
1380/04/30

بخشنامه شماره 10152ص 10.و مورخ  1376/5/11وزیر جهاد سازندگی

پیام دادنامه :تسری قانون استخدام کشوری و آییننامههای اجرایی آن از جمله تصویبنامه در
خصوص تعیین حق حضور قضات و کارمندان دولت در جلسات رسمی به کارمندان وزارت جهاد
سازندگی ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  -103مورخ
1380/04/03

بخشنامه شماره  1-11682مورخ  1379/3/21سازمان محیط زیست

پیام دادنامه :بخشنامه سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر عدم مکاتبه با سازمان بازرسی
کل کشور و انجام آن از طریق اداره کل نظارت و بازرسی سازمان و یا پس از تائید واحد مذکور،
سایر امور اداری و

مغایر قانون است.

استخدامی
دادنامه شماره  -335مورخ
1380/10/23

تصویبنامههای شماره /59468ت 20529مورخ  1377/9/17و
/64341ت 17179مورخ  1377/10/14و /64200ت 17179/ه مورخ
 1377/10/14هیأت وزیران

پیام دادنامه :مشارکت معاونان ریاست جمهوری در کمیسیون متشکل از چند وزیر جهت
تصویب آییننامه اجرایی قانون با تمسک به اصل  127قانون اساسی ،مغایر اصل  138قانون
اساسی است.
دادنامه شماره  -119مورخ
1383/03/31

مصوبه / 34104ت  25359هـ مورخ  1380/8/15هیأت وزیران

پیام دادنامه :تعیین معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به عنوان نماینده ویژه رئیس
جمهور برای رفع مطلق اختالفات حقوقی ،مغایر قانون اساسی و خالف قانون و خارج از حدود
اختیارات هیأت وزیران است.
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دادنامه شماره  280و  -281مورخ
1389/08/03

بخشنامه شماره  44253/15088مورخ  89/1/25معاون اول ریاست
جمهوری اسالمی ایران

پیام دادنامه :تعیین تکلیف برای نهادها و موسسات عمومی غیردولتی خارج از حدود اختیارات
دولت و رئیسجمهور میباشد.
دادنامه شماره  138و  -139مورخ
1391/03/22

مصوبه شماره /168692ت  36959هـ مورخ  85/12/16هیأت وزیران

پیام دادنامه :ماموران دولت در زمان انعقاد قرارداد داوری مکلف هستند حسب مورد مصوبه
هیات وزیران یا مصوبه مجلس شورای اسالمی را اخذ کنند.
دادنامه شماره  265و  -266مورخ
1391/05/09

مصوبه شماره /52133ت 29745هـ مورخ  82/9/18هیأت وزیران

پیام دادنامه :مکلف نمودن شرکتهای واگذار شونده به بخش غیردولتی به رعایت مقررات
استخدامیِ قبل از واگذاری در خصوص کارمندانی که به بخش غیردولتی منتقل شدهاند و یا می-
سایر امور اداری و
استخدامی

شوند ،مغایر حکم مقنن است.
دادنامه شماره  -472مورخ
1392/07/22

بند  7بخشنامه شماره  44253/27433ـ  1390/2/10معاون اول رئیس
جمهور

پیام دادنامه :لزومی به ارسال پیشنهادات تنقیحی قوانین از سوی دستگاهها به دولت قبل از
ارسال به دستگاههای فراقوهای و نظارتی وجود ندارد.
دادنامه شماره  731و  -732مورخ
1392/10/23

بخشنامه شماره  1391/5/22-103526معاون حقوقی رئیس جمهور

پیام دادنامه :موکول شدن پاسخگویی وزارتخانهها ،سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادهای

عمومی غیر دولتی به مراجع نظارتی به موافقت معاون حقوقی رئیس جمهور ،غیر قانونی است.
دادنامه شماره  -377مورخ
1396/04/27

بند  7-6فراخوان جلب مشارکت بخش غیردولتی برای تأسیس و بهره-
برداری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان زنجان و دستور اداری
استاندار زنجان در گزارش اعالم نتایج فراخوان
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه وظایف و اختیارات
سازمان ها در امور اداری و استخدامی و سایر امور اداری و استخدامی
عنوان

موضوع ابطال

مشخصات دادنامه

پیام دادنامه :مصوبه استاندار زنجان و بند  7-6فراخوان سال  1393در خصوص تأسیس و
بهره برداری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان زنجان ،خارج از حدود اختیار مقام
صادرکننده آنها است.
دادنامه شماره  -641مورخ
1396/07/11

بندهای  1و  2بخشنامه شماره /209/2261د 1391/7/2 -مشاور معاونت
توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی

پیام دادنامه :مسئولیت پاسخگویی به ابهامات و سواالت مطروحه در خصوص مفاد آییننامه
اداری و استخدامی کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی بر عهده کمیته منتخب
وزیر بهداشت است.
دادنامه شماره  -928مورخ
1396/09/21

بندهای  14 ،9 ،3و  16ماده ( )2آییننامه نظامهای اداری و استخدامی
کارکنان صنعت نفت

پیام دادنامه :مصوبه مورد اعتراض از حیث تحت شمول قرار دادن کارکنان وزارت نفت و
سایر امور اداری و
استخدامی

سازمانها و مؤسسات تابعه به جای صرفاً کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت ،مغایر قانون و
خارج از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -1264مورخ
1397/5/2

صورتجلسه شماره /11/800/1376م 1384/10/11-شورای مرکزی
مشارکتهای مردمی با سازمان بهزیستی

پیام دادنامه :جلب کمکهای مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز نظارت بر نحوه
مصرف وجوه خاص اهدایی به سازمان بهزیستی و سیاستگذاری در مورد مصرف بهینه اموال
منقول و غیر منقول اهدایی از وظایف شورای مشارکتهای مردمی می باشد ،بنابراین تفویض
اختیار اعضای شورای مذکور به رئیس سازمان بهزیستی کشور به عنوان دبیر شورا خارج از
حدود اختیارات قانونی و باطل است .
ماده  3آیین نامه موضوع ماده  12قانون تأسیس و اداره مراکز آموزش و
دادنامه شماره  -1887مورخ
پرورش غیر دولتی موضوع تصویب نامه شماره /141712ت54555هـ-
1397/10/4
 1396/11/9هیأت وزیران
پیام دادنامه :تجویز اولویت برای فرهنگیان در شرایط مساوی برای واگذاری اراضی و
ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش مغایر اصل سوم قانون اساسی می-
باشد.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه پژوهشی و فرهنگی
(آموزش و پرورش)
عنوان

مشخصات دادنامه

موضوع ابطال

دادنامه شماره  -259مورخ
1379/09/06

ماده  6اساسنامه مجتمع آموزشی تطبیقی مصوب ششصد و هشتمین جلسه
شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 1376/3/8

پیام دادنامه :الزام اشخاص به پرداخت بخشی از هزینههای آموزشی تا پایان دوره متوسطه
بدون حکم و تجویز قانونگذار ،مغایر قانون اساسی است.
دادنامه شماره  -253مورخ
1392/04/17

بخشنامه شماره  1390/6/29 -141718قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین-
الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش

پیام دادنامه :شهریههای دریافتی از بابت برگزاری کالسهای سوادآموزی در مدارس خارج از
کشور باید به حساب خزانه واریز شود.
برقراری و معافیت
از پرداخت هزینه-
های آموزشی

دادنامه شماره  -361مورخ

 -1ابطال بخشنامه شماره  1390/5/12 -94697/4اداره کل آموزش و پـرورش

1392/05/21

استان تهران در قسمت تعیین شهریه ثابت و بند  7بخشنامه مـذکور -2 ،ابطـال
مصـوبه مـورخ  1375/5/30هیـأت امنــای سـازمان ملـی پـرورش اســتعدادهای
درخشان

پیام دادنامه :بخشنامه اداره کل آموزش و پرورش استان تهران مبنی بر رایگان شدن شهریه
ثابت تحصیل مدرسههای استعدادهای درخشان برای فرزندان فرهنگیان ،از مصادیق تبعیض
ناروا و خارج از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -643مورخ
1392/09/18

تبصره جزء  1بند «د» ردیف  8از دستورالعمل پرداخت شهریه دانشجویان شاهد
و ایثارگر ابالغ شده به شماره  1390/7/25 -520/3/1316معاون فرهنگی و
امور اجتماعی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران

پیام دادنامه :به موجب قانون برنامه پنجم توسعه ،تحصیل فرزندان شاهد و ایثارگر در مراکز
آموزش غیردولتی ،رایگان است.
دادنامه شماره  -439مورخ
1394/04/15

بند  3مصوبات جلسه  1391/5/18 – 180شورای آموزش و پرورش شهرستان
اراک

پیام دادنامه :مصوبه شورای آموزش و پرورش شهرستان دایر بر تعیین شهریه برای مدارس
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه پژوهشی و فرهنگی
(آموزش و پرورش)
عنوان

موضوع ابطال

مشخصات دادنامه
هیأت امنایی ،مغایر اصل  30قانون اساسی است.
دادنامه شماره  -709مورخ

 -1بخشنامه شماره  1391/6/20-523/47555معاون امور فرهنگی کمیته امداد

1394/06/03

امام خمینی (ره)  -2ابطال بخشنامه  1391/4/23-700/91/30759معاون امور
اجتماعی سازمان بهزیستی کشور

پیام دادنامه :محدود و مقید کردن پرداخت شهریه و هزینه تحصیلی مشمولین حمایتهای
برقراری و معافیت
از پرداخت هزینه-
های آموزشی

سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی ،خارج از حدود اختیارات مراجع مذکور است.
دادنامه شماره  -724مورخ
1396/08/02
دادنامه شماره  -724/2مورخ
1396/12/8

ماده  3آییننامه اجرایی بند الف ماده تبصره  15قانون بودجه سال  1394کل
کشور
اعمال ماده  13قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال
 1392نسبت به رأی شماره  1396/8/2-724هیأت عمومی و تسری ابطال
مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

پیام دادنامه 724و  :724/2در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال  ،1394برای
پرداخت شهریه تحصیلی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی ،قید «در حدود اعتبارات» لحاظ نشده است.
نامه شماره  1396/6/25-39544/106اداره کل آموزش و پرورش استان
دادنامه شماره  -1626مورخ
مازندران و ابطال مصوبه هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش
1397/7/17
و پرورش مورخ  1388/2/1موضوع «آیین نامه توسعه مشارکتهای مردمی به
شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس» ابالغی به شماره -120/16845
 1388/5/18مصوب شورای عالی آموزش و پرورش
پیام دادنامه :شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس در حدی که منجر به این شود که در عمل
هیأت امناء مدارس ،اولیاء دانش آموزان را به پرداخت شهریه برای غیر خدمات آموزشی و
پرورشی فوق برنامه ملزم کنند ،مغایر اصل  30قانون اساسی است.
دستـورالعمل شماره  210/24530مورخ  1385/5/24سازمان آموزش فنی و
دادنامه شماره  -519مورخ
پروانه تأسیس
آموزشگاه ها

1387/08/05

حرفهای کشور

پیام دادنامه :مصوبه سازمان آموزش فنی و حرفهای مبنی بر انتقال موافقتنامه و پروانه تأسیس
آموزشگاه ماخوذه قبل از تصویب این بخشنامه به افراد درجه یک و ، ...مغایر اصل عدم عطف
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه پژوهشی و فرهنگی
(آموزش و پرورش)
عنوان
پروانه تأسیس
آموزشگاه ها

موضوع ابطال

مشخصات دادنامه
بماسبق شدن قوانین و مقررات است.
دادنامه شماره  -556مورخ
1388/07/20

صورتجلسه مورخ  1385/6/16متشکله در سازمان آموزش و پرورش استان
آذربایجان غربی

پیام دادنامه :مفاد صورتجلسه آموزش و پرورش استان مبنی بر ابطال مجوز یا پروانه فعالیت
مؤسسات و آموزشگاههایی که در حیطه وظایف و اختیارات سایر دستگاهها وارد میشوند ،خارج
از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -728مورخ
تخصیص اعتبارات
پژوهشی

1392/10/23

بخشنامه شماره  1390/8/23 -30/34/76369معاون بودجه معاونت برنامهریزی
و نظارت راهبردی رئیس جمهور

پیام دادنامه :اعتبارات موضوع فصول  1و  6سرانه دانشآموزی وزارت آموزش و پرورش از
اختصاص نیم تا سه درصد از امتیازات خود برای امور پژوهشی ،مستثنی میباشند.

تعیین ضوابط

دادنامه شماره  -507مورخ
1396/05/31

تحصیلی دانش-
آموزان

بخشنامه شماره  1394/4/8 -4200/21510/9اداره کل آموزش و پرورش استان
کهکیلویه و بویر احمد و بخشنامه شماره  1394/3/24 -4271/8689/9اداره کل
آموزش و پرورش شهرستان گچساران

پیام دادنامه :محدود نمودن ادامه تحصیل دانش آموزان در بعضی رشتهها به دارا بودن شرایط
خاص از جمله شرط معدل ،نیاز به حکم یا اذن قانونگذار دارد.
دادنامه شماره  -783مورخ
1396/08/16

مراکز استعداد
درخشان

ورزش و تربیت
بدنی

بخشنامه شماره  1395/9/23 -104/167016رییس مرکز ملی پرورش
استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان

پیام دادنامه :تسری دادن تغییر نصاب معدل الزم برای معافیت از شرکت در آزمون ورودی دوره
دهم مراکز استعداد درخشان به کسانی که با توجه به حکم بخشنامه قبلی وارد پایههای هفتم و
هشتم شدهاند ،مغایر حقوق مکتسب و از مصادیق عطف بماسبق شدن مقررات اس
دادنامه شماره  439و -440
مورخ 1392/07/08

دستورالعمل شماره  1389/8/16 -31/4/278مدیر کل برنامهریزی و نظارت
سازمان تربیت بدنی [وزارت ورزش و جوانان]

پیام دادنامه :شورای سازمان تربیت بدنی از اختیار ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مربوط به
تربیت بدنی و تفریحات سالم در مراکز آموزشی و ورزشی برخوردار است.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه پژوهشی و فرهنگی
(آموزش و پرورش)
عنوان

مشخصات دادنامه
دادنامه شماره  -436مورخ
1394/04/15

موضوع ابطال
بخشنامه شماره  1389/10/1-284/12/2906فدراسیون کونگ فو

پیام دادنامه :صدور بخشنامه در خصوص صدور احکام فنی جدید مربیگری و ابطال احکام فنی
قدیم الصدور ،خارج از حدود اختیارات رئیس فدراسیون کونگ فو است.
ورزش و تربیت
بدنی

دادنامه شماره  -135مورخ

مصوبه ناظر بر تشکیل «شورای ساماندهی سبکهای رزمی» و «دستورالعمل

1396/02/26

تعیین ضوابط و شرایط فعالیت سبکهای رشتههای مختلف رزمی در جمهوری
اسالمی ایران»

پیام دادنامه :با توجه به اینکه از وظایف شورای ساماندهی رشتههای رزمی ،خلق قاعده الزامآور
استنباط میشود ،تشکیل این شورا از حدود اختیارات مرجع مصوِّب خارج است.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه پژوهشی و فرهنگی
(بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی)
عنوان

اداره مؤسسات
پزشکی

مشخصات دادنامه

موضوع ابطال

دادنامه شماره  -179مورخ
1369/08/01

ابطال و فسخ ماده  5آییننامه اجرایی ماده  8قانون تشکیل وزارت بهداشت و
درمان و آموزش پزشکی مصوب  65/5/26هیأت دولت

پیام دادنامه :ماده  5آییننامه اجرایی ماده  8قانون تشکیل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی در خصوص تعیین تکلیف اداره مؤسسات پزشکی در صورت فوت مؤسس یا یکی از
مؤسسین آنها ،خارج از اختیارات است.
دادنامه شماره  -29مورخ

تصویبنامههای /5741ت  70/4/5-116و /6278ت  70/5/5-155هیأت وزیران

1371/03/26

پیامآوران بهداشت

پیام دادنامه :مقرراتی در خصوص نحوه تشکیل پیامآوران بهداشت و مشموالنی که در
رشتههای مربوط به گروه پزشکی فار غالتحصیل میشوند ابطال می شود.

تسهیالت آموزشی

دادنامه شماره  -362مورخ
1380/11/14

ایثارگران

اصالحیه آییننامه اجرایی قانون تسهیالت برای ورود رزمندگان و جهادگران
داوطلب بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی موضوع مصوبه شماره
/36779ت21583هـ مورخ  1379/2/6هیأت وزیران

پیام دادنامه :تغییر حد نصاب نمره الزم برای ورود رزمندگان و جهادگران به رشتههای
تخصصی پزشکی منحصراً بر اساس پیشنهاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،خالف
قانون است.
دادنامه شماره  384و -385
مورخ 1381/10/29
تعیین تعرفههای
پزشکی

بخشنامه /966ک مورخ  1378/1/28معاون درمان وزارت بهداشت  ،درمان
وآموزش پزشکی

پیام دادنامه :صدور مجوز افزایش تعرفه پزشکان به دانشگاههای علوم پزشکی توسط معاون
درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -801مورخ
1391/11/02

جدول های نرخ تعرفه پزشکی تعیین شده توسط استانداری یزد در سال 1390

پیام دادنامه :اقدام استانداری یزد در خصوص تعیین نرخ تعرفه پزشکان استان در سال ،1390
دخالت در صالحیتها و اختیارات شورای عالی بیمه سالمت و سایر مراجع مصرح در قانون
است.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه پژوهشی و فرهنگی
(بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی)
عنوان

مشخصات دادنامه

موضوع ابطال

دادنامه شماره  -1261مورخ
1394/11/20

بند  20صورتجلسه مورخ  1385/12/22هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی تهران

تعیین تعرفههای
پزشکی

پیام دادنامه :هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اجازه تعیین تعرفه
خدمات درمانی برای بخش دولتی را ندارد.

تعیین ساعات کار

دادنامه شماره  -1001مورخ

پزشکان و

1396/10/05

پیراپزشکان

دستورالعمل شماره  1389/10/1-100/306021وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی

پیام دادنامه :خارج کردن پزشکان از شمول برخورداری از کسر ساعات کار کارکنان بالینی نظام
سالمت ،مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است.

خدمت پزشکان در
مناطق محروم

دادنامه شماره  504و -505
مورخ 1386/07/08
دادنامه شماره  -533مورخ
1391/08/01

مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ
 1382/7/18وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
نقض قسمت ب رأی شماره  504 -505مورخ  1386/8/7هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری

پیام دادنامه 505ـ  504و  :533الزام پزشکان متخصص به خدمت در نقاط محروم و نیازمند
بیش از طول دوره تخصص ،مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.
ضوابط و شرایط تاسیس داروخانه مصوب معاون غذا و دارو وزارت بهداشت
دادنامه شماره  -240مورخ
1384/05/30

درمان وآموزش پزشکی

پیام دادنامه :مصوبه وزارت بهداشت مبنی بر تعیین شرایط تأسیس داروخانه و تعمیم شرط
مدرک تحصیلی مختص مسئول فنی داروخانه به متقاضی تأسیس آن ،مغایر قانون و خارج از
داروخانهها

حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -199مورخ
1388/03/03
دادنامه شماره  -683مورخ
1393/04/16
دادنامه شماره  2047الی
 -2049مورخ 1397/11/23

مصوبه شماره /71858ت 32319ه مورخ  1383/12/19هیأت وزیران
اعمال ماده  92قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال
 1392نسبت به ردیف های الف و ب بند  4مصوبه شماره /21463ت50503هـ-
 1393/2/30هیأت وزیران.
 -1ابطال تصمیم های  1395/12/2-282و  1396/3/22-295شورای رقابت و
ابطال تصمیم شماره /96/19هـ ت 1396/10/4-هیأت تجدیدنظر شورای رقابت
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(بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی)
عنوان

موضوع ابطال

مشخصات دادنامه

 -2ابطال مواد  2و  15آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب 1393/12/5
و ابطال ماده  6و بند  3و تبصره  4بند  4ماده  4ضوابط تأسیس داروخانه مصوب
1394/4/31
داروخانهها

پیام دادنامه :موکول نمودن تأسیس داروخانه به نیاز منطقه و رعایت فاصله داروخانه ها از
یکدیگر و محل مدنظر مرجع صدور مجوز با رویه های ضد رقابتی مورد نظر مقنن منافات دارد و
استناد به اشباع بودن بازار برای عدم صدور مجوز کسب و کار توجیه قانونی ندارد.
دادنامه شماره  31الی -41

دامپزشکی

بند  4بخشنامه  40305مورخ  1377/6/2سازمان دامپزشکی کشور و ضوابط و

مورخ 1379/02/04

دستورالعمل صدور پروانه داروخانههای دامپزشکی مصوب تیرماه 1377

دادنامه شماره  -184مورخ
1382/05/05

بخشنامه شماره  34/59807مورخ  1378/10/8سازمان دامپزشکی کشور

پیام دادنامه 31الی  41و  :184وضع قاعده آمره مشعر بر الزام مسئول داروخانههای دامپزشکی
واجد عناوین کاردان و یا تکنسین دامپزشکی به استخدام دکتر دامپزشک به عنوان مسئول فنی،
خارج از حدود اختیارات سازمان دامپزشکی است.
دادنامه شماره  -242مورخ
1381/07/14

بخشنامه شماره  34/71201مورخ  1377/10/15سازمان دامپزشکی کشور

پیام دادنامه :الزام داروخانههای دامپزشکی به استخدام مسئول فنی و ضمانت اجرایی تخطی از

آن به موجب بخشنامه سازمان دامپزشکی کشور ،خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -201مورخ
1383/05/18
دستیاری تخصصی
پزشکی

بند  4/4ماده  4مصوبه چهل و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و
تخصصی کشور مورخ 77/4/28

پیام دادنامه :مصوبه شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور مبنی بر ایجاد محدودیت سنّی
در ورود به دوره دستیاری ،خارج از حدود اختیارات شورای مزبور است.
دادنامه شماره  -804مورخ
1387/11/13

قسمتی از راهنمای آزمون سی و ششمین دوره پذیرش دستیار تخصصی در
رشتههای بالینی پزشکی

پیام دادنامه :اعطاء امتیاز ویژه و سهمیه خاص در پذیرش دستیار تخصصی برای مشاغل
170

آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه پژوهشی و فرهنگی
(بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی)
عنوان

موضوع ابطال

مشخصات دادنامه

مدیریتی پزشکان عمومی که در استخدام رسمی یا پیمانی باشند ،مغایر قانون و خارج از حدود
دستیاری تخصصی
پزشکی

اختیارات است.
دادنامه شماره  -1748مورخ
1397/8/15

قسمتی از بند  3-2از بخش سوم دفترچه راهنمای آزمون و قسمت آخر بند 2-2
دفترچه راهنمای انتخاب رشته چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیاری
تخصصی (سال تحصیلی  )1396-1397مصوب وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی

پیام دادنامه :مقرره وزارت بهداشت ،مبنی بر لزوم کسب  %85حد نصاب قبولی در رشته محل
انتخابی جهت تعلق سهمیه مناطق محروم به داوطلبان بومی در آزمون دستیاری موجب تحدید
حکم مقنن و وضع آن خارج از حدود اختیارات شورای آموزش پزشکی و تخصصی و وزیر
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است.
دادنامه شماره  2و  3و  -4مورخ موادی از آییننامه تاسیس البراتوارهای پروتزهای دندانی و شاغالن فنی آن
دندانپزشکی و
بهداری تجربی
دندان

1381/01/18

مصوب  1377/12/1وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی

پیام دادنامه :وضع آییننامه تأسیس البراتوار پروتزهای دندانی و شاغالن فنی در آن توسط
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -1046مورخ
1386/09/25

آیین نامه اجرائی اشتغال به کار بهداران تجربی دندان مصوب 1386/2/14

پیام دادنامه :وضع قواعد آمره تحت عنوان آییننامه اجرایی اشتغال به کار بهداران تجربی
دندان توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،خارج از حدود اختیارات وزارتخانه
مذکور است.
دادنامه شماره  671الی  684و

تصمیم مربوط به دریافت شهریه دانشجویان رشته دامپزشکی

 -795مورخ 1388/09/23
شهریه دانشگاه

پیام دادنامه :مصوبه شورای مدیریت دانشکده دامپزشکی مبنی بر تعیین میزان شهریه
دانشجویان پذیرش نوبت دوم دکتری عمومی دامپزشکی (دوره شبانه) ورودی سال ، 86-85
خارج از حدود اختیارات و خالف قانون است.
دادنامه شماره  -734مورخ
1392/10/30

قسمتی از بند سوم چهل و پنجمین مصوبه شورای عالی برنامهریزی وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
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مشخصات دادنامه

موضوع ابطال

دادنامه شماره  -735مورخ
1392/10/30

تعمیم ضوابط کنکور سال  1391به کنکور سراسری سال  1390و قبل از آن
موضوع [بند  3جزء (ز) ردیف  2دفترچه ثبت نام کنکور [آزمون] سراسری سال
 ]1391و [هفتاد و یکمین جلسه معین شورای عالی علوم پزشکی مورخ
]1390/7/1
بند  3از بخش (ز) فصل سوم دفترچه آزمون کنکور سراسری سال 1394

دادنامه شماره  -1205مورخ
1394/10/22
دادنامه شماره  494الی -508
مورخ 1395/08/04

شهریه دانشگاه

بند «و» دفترچه شماره یک راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری
 1395و قسمتی از بند  8-1دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون
سراسری سال  1395دانشگاه و موسسات عالی سراسر کشور

پیام دادنامه 494 ،1205 ،735 ،734الی  :508الزام داوطلبی که در مقطع کارشناسی از
آموزش رایگان برخوردار بوده است به پرداخت شهریه در صورت قبولی در آزمون مقطع دکترا،
غیرقانونی است.
دادنامه شماره  1125و -1126
مورخ 1396/11/03

 -1ابطال دستور هجدهم مصوبه مورخ  1390/3/18هیأت امناء دانشگاه یزد؛ -2
ابطال بند  24صورتجلسه مورخ  1392/9/2دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی
یزد

پیام دادنامه :مصوبه هیأت امنای دانشگاه مبنی بر اعطاء تخفیف شهریه به فرزندان اعضاء هیأت
علمی و کارکنان دانشگاه که در دوره شبانه و شعبه بینالملل پذیرفته شدهاند موجب ایجاد
تبعیض ناروا است.
دادنامه شماره -1786مورخ
1397/9/6

مصوبه دستور یازدهم از صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیات
امنای دانشگاه تهران مورخ 1395/10/7

پیام دادنامه:اعطاء تخفیف شهریه به میزان  %80شهریه برای فرزندان اعضای هیأت علمی
مخالف بند  9اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای
مقررات آموزشی و
پژوهشی دانشگاه
های علوم پزشکی

همه است.
دادنامه شماره  -850مورخ
1387/12/11

بند ج ماده  3آیین نامه نحوه ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور با
هزینه شخصی

پیام دادنامه :مصوبه وزارت بهداشت مبنی بر شرط انحصاری دارا بودن کارت پایان خدمت نظام
وظیفه و یا کارت معافیت دائم به عنوان شرایط ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور،
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عنوان

موضوع ابطال

مشخصات دادنامه
مغایر قانون است.
دادنامه شماره  -47مورخ
1396/01/29

مقررات آموزشی و

ماده  40و تبصره آن از آییننامه آموزشی دوره دکتری تخصصی )(PHD
مصوب سی و پنجمین جلسه شورای عالی برنامهریزی علوم پزشکی از تاریخ
تصویب

پژوهشی دانشگاه

پیام دادنامه :اطالق تبصره ماده  40آییننامه آموزش دوره دکتری تخصصی به معنای مقصر

های علوم پزشکی

دانستن شخص دانشجو و منصرف دانستن وی حتی از جهت شمول نسبت به فرض کوتاهی
دیگران ،خالف موازین شرع است.
دادنامه شماره  168الی -173
مورخ 1396/03/02

بند  2پیشنهاد موضوع نامه /5000/1687د 1394/6/10 -معاون آموزشی و دبیر
شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

پیام دادنامه :مصوبه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ناظر بر تجویز انتقالی یا مهمانی
دانشجو به پردیسهای خودگردان در قالب پرداخت شهریه ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  -150مورخ

دستورالعمل شماره  71/10/30-14310معاون امور درمان

1374/09/04
پیام دادنامه :مصوبه مربوط به خروج بعضی از اقالم دارویی که با ارز رقابتی تهیه میگردد ،از
زمره داروهای مذکور در لیست مربوط به مشمولین تأمین خدمات درمانی ،خارج از اختیارات
معاون امور درمان وزارت بهداشت است.
مقررات گذاری
دارویی

دادنامه شماره  245و -246
مورخ 1396/03/23

نامه شماره  1393/4/25-665/44762مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآوردههای
طبیعی ،سنتی و مکمل سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی

پیام دادنامه :خارج نمودن اقالم دارویی و مکملهای دارویی و تغذیهای از شمول معافیت
مالیاتی ،مغایر حق مکتسب اشخاص و ممنوعیت اصل عطف به ماسبق شدن مقررات است.
دادنامه شماره  -44مورخ
1397/1/28

مصوبه شماره /5379ت51700هـ 1394/1/23-هیأت وزیران در خصوص اخذ
مدیریت خدمات دارویی
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موضوع ابطال

مشخصات دادنامه

پیام دادنامه :هیأت دولت صرفاً اختیار تعیین تعرفه و ارزش نسبی در حوزه خدمات بهداشتی،
تشخیصی و درمانی را دارد ،مدیریت خدمات دارویی برای بیماران بستری ،نسخ سرپایی و
مقررات گذاری
دارویی

داروهای  OTCخارج از حدود اختیارات قانونی هیأت وزیران است.
کدهای  902025 ،902022 ،902021 ،902020 ،902015و  902026از کتاب
دادنامه شماره  -1408مورخ
ارزش نسبی خدمات سالمت موضوع تصویب نامه شماره /70358ت54240هـ-
1397/6/20
 1396/6/9هیأت وزیران
پیام دادنامه :تعیین تعرفه و ارزش نسبی خدمات در حوزه خدمات دارویی خارج از صالحیت
هیأت وزیران است.
دادنامه شماره  -407مورخ
1396/05/03

بندهای  20 ،17 ،9 ،8 ،7 ،3و  21از ماده  1و مواد 31 ،30 ،28 ،27 ،26 ،17 ،2
و  36از آییننامه اجرایی قانون اصالح ماده  13قانون مواد خوردنی ،آشامیدنی،
آرایشی ،بهداشتی مصوب  1391/7/18وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

پیام دادنامه :شناسایی بازرسین موضوع مصوبه مورد شکایت به عنوان ضابط خاص قضایی،
مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است.

نظارت بر مراکز
درمانی

دادنامه شماره  -1121مورخ
1396/11/03

قرارداد شماره /17/1/57095پ 1395/3/17-دانشگاه علوم پزشکی و خدماتی
درمانی شهید صدوقی یزد با سازمان بسیج جامعه پزشکی

دادنامه شماره  -1122مورخ
1396/11/03

بخشنامه شماره /95/5419م 1395/6/27-وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی

پیام دادنامه 1121و  :1122قرارداد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با سازمان بسیج
جامعه پزشکی در خصوص چگونگی نظارت بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر ،مغایر حکم
بند (و) ماده  38قانون برنامه پنجم توسعه است.
 -1نامه شماره  1392/10/3-92/426دبیر هیأت ممتحنه رشته بیماریهای
دادنامه شماره  365ـ مورخ
پوست  -2ابطال نامه شماره 402/14611د 1393/7/28-مدیرکل دفتر نظارت و
97/3/8
اعتبار بخشی امور درمان معاونت درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی  -3ابطال ماده  32و  33دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیالت الزم
به شماره /2/18221س 1384/8/12-مرکز برنامه ریزی و هماهنگی در امور
درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
پیام دادنامه :استفاده از دستگاه اپی لیزر پوست در مطب ،برای متخصصانی که دوره آموزشی
مربوط را سپری کرده اند ممنوعیتی ندارد.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه پژوهشی و فرهنگی
(بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی)
عنوان

مشخصات دادنامه

موضوع ابطال

دادنامه شماره  -46مورخ

نامه اجرائی برگزاری دومین دوره انتخابات هیأت مدیره نظام بند 2ماده  56آیین

1387/02/01

پرستاری شهرستانها و اعضای شورای عالی سازمان نظام پرستاری

پیام دادنامه :مقرره آییننامه اجرایی انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری مبنی بر عضویت در
یکی از هیات مدیرههای نظام پرستاری و در نتیجه کسب آراء الزم به عنوان شرایط داوطلبی
نظام پرستاری

شورای عالی نظام پرستاری ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  167و -168
مورخ 1392/03/13

بندهای  2و  5ذیل تبصره  1ماده  ،17تبصره  2ماده  ،17بند  3ذیل تبصره 3
ماده  ،17بندهای  1و  4ماده  55و تبصره  1ماده  55همگی از آییننامه اجرایی
برگزاری انتخابات سومین دوره هیأت مدیرههای نظام پرستاری شهرستانها
مصوب وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

پیام دادنامه :تعیین شرط گذشت سه سال متوالی از عضویت در سازمان نظام پرستاری به
عنوان یکی از شرایط عضویت در هیأت مدیره نظام پرستاری شهرستانها و اعضای شورای
عالی نظام پرستاری ،مغایر قانون است.
تبصره  2ماده  32آییننامه انتخابات نظام پزشکی
دادنامه شماره  -80مورخ
نظام پزشکی

1370/07/02
پیام دادنامه :مفاد تبصره  2ماده  32آییننامه انتخابات شورای عالی نظام پزشکی مبنی بر
محسوب نمودن رأی نماینده هیأت مدیره نظام پزشکی شهرستان به عنوان دو رأی ،خالف
قانون است.
دادنامه شماره  -645مورخ
1392/09/18

بندهای  5و 2ماده  9آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت کمیتههای تجویز و
مصرف منطقی دارو مصوب 1388/6/2

هیأت های موضوع
تبصره  1ماده 28

پیام دادنامه :تعیین مجازاتهای مذکور در بندهای  5و  2ماده  9آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت

قانون سازمان نظام کمیتههای تجویز و مصرف منطقی دارو ،از شئون هیأتهای مصرح در تبصره  1ماده  28قانون
پزشکی
سازمان نظام پزشکی است.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه پژوهشی و فرهنگی
(بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی)
عنوان

مشخصات دادنامه

موضوع ابطال

دادنامه شماره  -118مورخ

بخشنامه  116/2301مورخ /34355( 1377/2/9ک مورخ  )1377/1/30و

1380/04/17

/11415ک مورخ  1377/6/23معاون درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی

پیام دادنامه :ممنوعیت انجام حجامت توسط پزشک در مطب خالف شرع است.
دادنامه شماره  -197مورخ
1382/05/19

مصوبه یکصد و هشتاد و یکمین جلسه مورخ  1367/12/9شورای عالی انقالب
فرهنگی موضوع اصالح بندهای  4و 5و 6ماده  2قانون تشکیل شورای آموزش
پزشکی و تخصصی کشور

پیام دادنامه :مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی مبنی بر اصالح قانون تشکیل شورای آموزش
پزشکی و تخصصی کشور ،خالف قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است.

سایر دعاوی

دادنامه شماره  -190مورخ
1383/05/11

مصوبات جلسات  355مورخ  473 ،472 1374/4/3مورخ  1379/10/13و513
مورخ  1381/12/20شورای عالی انقالب فرهنگی

پیام دادنامه :مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی مبنی بر قرار دادن تمامی اموال و امکانات
دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه قم ،در اختیار دولت خالف شرع و قانون است.
دادنامه شماره  -206مورخ
1390/05/17

نامه شماره  32398مورخ  1386/2/4مصّوب وزیر بهداشت ،درمان و آموزش آیین
پزشکی

پیام دادنامه :آییننامه نحوه ارائه خدمات بهداشت حرفهای توسط دانشآموختگان بهداشت
حرفهای در صنایع باالی  25نفر شاغل ،بدون رعایت ترتیبات قانونی و خارج از اختیارات وضع
شده است.
دادنامه شماره  -349مورخ
1396/04/20

نامه شماره 402/12214د 1393/6/31-مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور
درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و نامه شماره /505/1613د-
 1393/6/23دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی

پیام دادنامه :ارائه خدمات ارزیابی و توانبخشی شنوایی منحصراً میبایست توسط افراد دارای
مدرک معتبر شنوایی شناسی صورت پذیرد.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه پژوهشی و فرهنگی
(بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی)
عنوان

موضوع ابطال

مشخصات دادنامه

دادنامه شماره  2104الی 2107ـ بندهای  5-3و  3از آیین نامه نحوه اجرای تبصره  2ماده  4قانون اصالح برخی
از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ،دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
مورخ 1397/12/7
مصوب سال 1367
سایر دعاوی

پیام دادنامه :مطابق تبصره  2ماده  4قانون اصالح برخی از مواد قانون مربوط به مقررات امور
پزشکی ،دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال  1367صرفاً دارندگان مدرک دکتری
در رشته های پزشکی ،داروسـازی و دامپزشکی از گروه پزشکی میتوانند متصدی آزمایشگاه
تشخیص طبی گردند .همچنین ماده فوق ناظر به دارندگان مدرک رشته های علوم آزمایشگاهی
است و تسری آن به متخصصین خالف قانون است.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه پژوهشی و فرهنگی
(فرهنگ و ارشاد اسالمی)
عنوان

مشخصات دادنامه

موضوع ابطال

دادنامه شماره  10مورخ
1372/02/04

ماده  47و تبصره آن از آییننامه اجرایی قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج
و اوقاف

پیام دادنامه :اجازه دخالت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در اثالث و محبوسات و نذر و
صدقاتی که دارای متولی منصوص میباشند ،خالف موازین شرع است.
دادنامه شماره  - 89مورخ
1373/08/07

مواد  4و  5آییننامه اجرایی قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و
امور خیریه ،مصوب  65/2/10هیأت وزیران

پیام دادنامه :مداخله سازمان حج و اوقاف در امور موقوفه دارای متولی خاص و محل وثوق و
اعتماد و قادر بر انجام وظیفه شرعی مربوط ،خالف موازین شرع است.

حج ،اوقاف و امور
خیریه

دادنامه شماره  - 47مورخ
1376/05/04

ماده  29آییننامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه
 65/9/30هیأت وزیران

پیام دادنامه :اجرای مطلق تصمیمات و نظرات شعب تحقیق حتی در موارد مصرح ماده  7قانون
تشکیالت سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ،قبل از صدور رأی قطعی دادگاه ،غیر قانونی است.
دادنامه شماره  -363مورخ
1383/08/03

نامههای شماره  83/5774مورخ  1383/6/22معاون حقوقی ریاست جمهوری و
/1-1126م مورخ  1383/7/7وزیر فرهنگ وارشاد اسالمی ونظریه مشاوران
حوزه وزارتی

پیام دادنامه :اعالم مغایرت راهاندازی مؤسسه فرهنگی عمره سعادت با قوانین و مقررات ،به
لحاظ مباینت با فرمان مقام معظم رهبری ،خالف احکام شرع است.
دادنامه شماره  - 117مورخ
1393/02/08
دادنامه شماره  - 1531مورخ
1393/09/24

بند  10دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع متبرکه امامزادگان
(ع) ابالغیه شماره  1388/7/6-88/60241معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان
اوقاف و امور خیریه
بند  7/4دستورالعمل اجرایی با عنوان « نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در
بقاع و اماکن متبرکه» ابالغ شده به شماره  1390/3/12-90/197262سازمان
اوقاف و امور خیریه
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه پژوهشی و فرهنگی
(فرهنگ و ارشاد اسالمی)
عنوان

موضوع ابطال

مشخصات دادنامه

پیام دادنامه 117و  :1531الزام به پرداخت  50درصد قیمت امتیاز دفن به نرخ روز به بقاع
متبرکه امامزادگان(ع) در فرضی که بهای امتیاز دفن قبالً خریداری شده است ،مغایر قانون
است.
دادنامه شماره  - 852مورخ
1394/07/07

حج ،اوقاف و امور
خیریه

دادنامه شماره  853و- 854
مورخ 1394/07/07
دادنامه شماره  808و - 809
مورخ 1395/10/14

 -1تبصره  1و  2ماده  33آییننامه اجرایی قانون تشکیالت و اختیارات سازمان
اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1365؛  -2برنامه سهساله و نیز فرم برنامه و
بودجه سهساله سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص اعمال حساب ( 13درصد
وجوه مدیریتی اوقافی) موضوع بخشنامه شماره /14/1/32869س1386/12/28-
سازمان اوقاف و امور خیریه
ابطال قسمتی از ماده  33آییننامه قانون تشکیالت و اختیارات سازمان اوقاف و
امور خیریه
 -1بندهای  1و  3بخشنامه شماره  1370/11/5 410/2988سازمان اوقاف و
امور خیریه از تاریخ تصویب -2بند الف بخشنامه شماره -91/233832
 1391/3/17سازمان اوقاف و امور خیریه -3ابطال حکم مقرر در شق ب بند 1
قسمت ب بخشنامه شماره  1391/3/17 -91/233832سازمان اوقاف و امور
خیریه -4بند  2قسمت ب بخشنامه شماره 1391/3/17-91/233832

پیام دادنامه 853 ،852و  854و  808و  :809سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه از
صالحیت تعیین درصدهای مندرج در ماده  33آییننامه قانون تشکیالت و اختیارات سازمان
اوقاف و امور خیریه متناسب با وضعیت موقوفه در موارد استثنایی برخوردار نیست.
دادنامه شماره 1350الی  -1352ماده  12و  32آییننامه اصالحی اجرایی قانون تشکیالت و اختیارات سازمان
اوقاف و امور خیریه به شماره  /55916ت  47834هـ  1391/3/23 -هیأت
مورخ 1395/12/17
وزیران
پیام دادنامه :مشروط نمودن اختیارات متولی خاص به تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف
و امور خیریه ،خالف موازین شرع است.

بازیهای رایانهای

دادنامه شماره  -606مورخ
1391/08/29

بند  2مصوبات مورخ  87/11/30شورای سیاستگذاری بازیهای رایانهای

پیام دادنامه :مصوبه شورای سیاستگذاری بازیهای رایانهای مبنی بر اخذ مبلغی برای هر قطعه
هولوگرام بازیهای خارجی ،مغایر قانون است.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه پژوهشی و فرهنگی
(فرهنگ و ارشاد اسالمی)
عنوان

مشخصات دادنامه
دادنامه شماره  -22مورخ
1378/02/11

صدا و سیما

موضوع ابطال
بخش هایی از مصوبه هشتادمین جلسه مورخ  1377/7/28شورای عالی اداری

پیام دادنامه :مداخله در وظایف خاص رئیس سازمان صدا و سیما و تضییق و سلب اختیارات او
در انتخاب و نصب و عزل مدیران آن سازمان در مراکز استانها و شهرستانها ،مغایر قانون
است.

کتابخانههای
عمومی

دادنامه شماره  -557مورخ
1390/12/08

بندهای  9و  8از قسمت دوم و بندهای  3 ،1و  6و بندهای  1-1-3-6از قسمت
 6ضوابط مربوط به چگونگی عضویت و استفاده از کتابخانه ملی

پیام دادنامه :محدود نمودن امکان استفاده از کتابخانه ملی با پرداخت حق عضویت به موجب
دستورالعمل مصوب مرجعی غیر از هیأت امنای کتابخانه ،خارج از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -238مورخ
1379/08/08

تصویب نامه  /13336ت  22284هـ مورخ  1379/5/4هیأت وزیران

پیام دادنامه :الزام مطبوعات به درج شمارگان در هر شماره نشریه ،منصرف از موارد الزامی
مقرر در ماده  18قانون مطبوعات و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است.
دادنامه شماره  -117مورخ
1381/04/02

بندهای 5-2و  5-3و  5-5از شق (و) مصوبه جلسات  478و 480مورخ
 1380/2/18و  1380/4/12شورای عالی انقالب فرهنگی در حوزه مطبوعات

مطبوعات و نشریات پیام دادنامه :مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی تحت عنوان سیاستهای فرهنگی در حوزه
مطبوعات خالف شرع و خارج از حدود اختیارات است.
الکترونیک
دادنامه شماره  114و -115
مورخ 1384/03/22

موادی از آئیننامه اجرایی قانون مطبوعات

پیام دادنامه :موادی از آییننامه اجرایی قانون مطبوعات ،مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات
قوه مجریه تشخیص داده شد.
موادی از آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات
دادنامه شماره  437و -438
مورخ 1391/06/27
پیام دادنامه :الزام به درج منبع خبر در خبرگزاری و اعطای اختیارات مصرح در ماده  45آیین-
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه پژوهشی و فرهنگی
(فرهنگ و ارشاد اسالمی)
عنوان

موضوع ابطال

مشخصات دادنامه

نامه اجرایی قانون مطبوعات برای خبرگزاریها و نشریات الکترونیکی فاقد پروانه به هیأت
نظارت بر مطبوعات ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  -1074مورخ
1394/09/03
مطبوعات و نشریات

تصمیم و اطالعیه اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی مبنی بر مسدودسازی سایتهای اینترنتی فاقد مجوز از هیأت
نظارت بر مطبوعات

الکترونیک
پیام دادنامه :اطالعیه اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
مبنی بر جلوگیری از انتشار سایتهای خبری فاقد مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات ،مغایر
قانون و خارج از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -340مورخ
1381/09/24

بند  3مصوبه مورخ  1373/7/3شورای میراث فرهنگی

پیام دادنامه :مصوبه شورای میراث فرهنگی مبنی بر جواز اجاره یا فروش خانهها و اماکن
میراث فرهنگی

فرهنگی -تاریخی در اختیار آن سازمان بهطور علیاالطالق ،مغایر قانون و خارج از حدود اذن
مقام معظم رهبری و اختیارات قوه مجریه است.
دادنامه شماره  -568مورخ
1392/08/27

تصویبنامه شماره /112907ت28339هـ 1386/7/16 -هیأت وزیران

پیام دادنامه :اموال فرهنگی ،تاریخی منقول واقع در ملک شخصی اشخاص یا جزء موقوفات به
دولت تعلق ندارد.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه پژوهشی و فرهنگی
(علوم ،تحقیقات و فنآوری)
عنوان

مشخصات دادنامه
دادنامه شماره  -1183مورخ
1394/10/15

موضوع ابطال
بند  2مصوبه مورخ  1392/9/6شورای سنجش و پذیرش دانشجو

پیام دادنامه :اِعمال اثر مثبت سوابق تحصیلی در کنکور ،قبل از تحقق شرایط قانونی از حیث
برگزاری آزمون نهایی برای سه سال آخر دوره متوسطه ،مغایر قانون است.
آزمون ورودی
دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی

دادنامه شماره  -1404مورخ
1397/6/13

بند (ج) دفترچه شماره  1راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال
 1396دانشگاه ها و موسسات عالی سازمان سنجش آموزش کشور

پیام دادنامه :بند (ج) دفترچه آزمون سال تحصیلی  1396از این جهت که متضمن محدودیت در
حق به تحصیل می باشد و نیاز به حکم قانونگذار دارد خالف قانون و خارج از حدود اختیارات
تشخیص می شود.
دادنامه شماره  -1842مورخ
1397/9/20

دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال 1396-1397
دانشگاه تهران

پیام دادنامه :مقرره دانشگاه تهران مبنی بر تعیین نصاب برای قبولی در مرحله دوم پذیرش
نهایی دانشجو در مقطع دوره های دکتری تخصصی به طوری که داوطلب در صورت عدم کسب
نصاب مذکور حتی در صورت کسب نمره باالی کتبی از طی مراحل پذیرش محروم می شود
خالف قوانین و مقررات می باشد.
بخشنامه  1/16485مورخ  1376/8/19دانشگاه تربیت مدرس
دادنامه شماره  -328مورخ
1378/09/07
پیام دادنامه :وضع شرایط خاص به منظور ارتقاء مرتبه اعضاء رسمی هیأت علمی دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی توسط کمیته ارتقاء ،خارج از حدود اختیارات کمیته مزبور است.

ارتقای مرتبه
اعضای هیأت علمی

دادنامه شماره  -310مورخ
1379/10/25

بخشنامه شماره  12/12084مورخ  1378/12/8معاون آموزشی دانشگاه امیر کبیر

پیام دادنامه :تعیین شرط اقامت ،عالوه بر شرایط مذکور در آییننامه استخدامی اعضاء هیأت
علمی به عنوان ضوابط تغییر وضعیت استخدامی و ارتقاء ،خارج از حدود اختیارات معاون
آموزشی دانشگاه امیرکبیر است.
دادنامه شماره  -273مورخ
1394/04/29
دادنامه شماره  -273/2مورخ
1395/06/16

مواد  13 ،11 ،5و  14پیوست شماره یک آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت
علمی مصوب  1390/6/1وزیر وقت علوم ،تحقیقات و فناوری
اعمال ماده  13قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی
شماره  1395/4/29-273هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به
182

آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه پژوهشی و فرهنگی
(علوم ،تحقیقات و فنآوری)
عنوان

موضوع ابطال

مشخصات دادنامه
زمان تصویب آن

پیام دادنامه 273و  :273/2نظر به لزوم هماهنگی و تناسب بین تخصص اعضاء هیأت ممیزه با
تخصص عضو هیأت علمی متقاضی ارتقای رتبه ،تعیین ترکیب متنوعی از تخصص برای اعضای
هیأت ممیزه ،خالف قانون است.
دادنامه شماره  291و -292
مورخ 1380/09/04
دادنامه شماره  -160مورخ
1381/05/22

ماده  2آییننامه اجرایی قانون اعطای مدرک کارشناسی و باالتر به حافظان کل
قرآن مجید
تبصره ماده  2آئیننامه اجرایی قانون اعطای مدرک کارشناسی و باالتر به
حافظان کل قرآن مجید موضوع تصویبنامه شماره  /73574ت  18921مورخ
 1376/11/7هیأت وزیران

پیام دادنامه 291و  292و  :160اعطاء مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به حافظان کل قرآن
اعطای مدرک
تحصیلی به حافظان
قرآن مجید

مجید ،صرفاً منوط به تحقق و اجتماع دو شرط مذکور در تبصره  2قانون اعطاء مدرک کارشناسی
و باالتر به حافظان کل قرآن مجید است.
دادنامه شماره  -233مورخ
1383/06/22

تبصرههای  3و 4بند ( و) بخش  2-2دفترچه راهنمای آزمون ورودی تحصیالت
تکمیلی سال  1383وبند یک قسمت ب بند  4دستورالعمل آئیننامه اجرایی
قانون اعطای مدرک به حافظان کل قرآن مجید و چگونگی حافظ قرآن

پیام دادنامه :تعیین شرایط خاص برای اعطای مدرک کارشناسی به حافظان کل قرآن و
همچنین ،تعیین شرایط خاص برای حافظان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی علوم قرآنی،

انتقال و ایجاد
تسهیالت برای
فرزندان اعضای
هیأت علمی

خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.
بخشنامه شماره  3/17846مورخ  1369/7/2وزارت فرهنگ وآموزش عالی
دادنامه شماره  -16مورخ
1382/01/24
قسمتی از دستورالعمل اجرائی بخشنامه ایجاد تسهیالت برای فرزندان اعضاء
دادنامه شماره  -74مورخ
هیأت علمی دانشگاهها
1383/03/03
مصوبه شماره  44309/262765مورخ  88/12/27هیات وزیران
دادنامه شماره  -929مورخ
1391/12/14
پیام دادنامه 74 ،16و  :929بخشنامه وزارت فرهنگ و آموزش عالی مبنی بر انتقال فرزندان
اساتید دانشگاهها از دانشگاه مبدأ و ثبت نام آنان در دانشگاه مستقر در محل خدمت ولیّ
دانشجویان ،از مصادیق تبعیض ناروا است.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه پژوهشی و فرهنگی
(علوم ،تحقیقات و فنآوری)
عنوان

مشخصات دادنامه

موضوع ابطال

دادنامه شماره  -790مورخ
1388/11/05

بخشنامه شماره  3/1747/430مورخ  1386/1/19وزارتین علوم ،تحقیقات و
فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دستورالعمل اجرایی
بخشنامه مذکور مورخ 1386/3/4

پیام دادنامه :بخشنامه مربوط به ایجاد تسهیالت و اعطای امتیازات خاص برای فرزندان اعضای
تسهیالت آموزشی
دانشجویان شاهد و
ایثارگر

هیات علمی و دستورالعمل اجرایی آن ،مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.
ماده  3آییننامه اجرائی تبصره الحاقی به قانون ایجاد تسهیالت برای ورود
دادنامه شماره  -400مورخ
رزمندگان و جهادگران بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب
1388/05/11
1377
پیام دادنامه :مشروط و مقید نمودن برخورداری از تسهیالت تبصره الحاقی به قانون ایجاد
تسهیالت برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها به شرکت در آزمون
سراسری سال  ،1379خالف قانون است.
قسمتی از مصوبات مورخ  1385/4/11 ،1386/12/21و  1384/3/4هیات امنای
دادنامه شماره  -714مورخ
دانشگاههای صنعتی شریف ،تهران و امیرکبیر
1391/10/11
پیام دادنامه :اعطای تخفیف در شهریه دانشگاهها به برخی افراد خاص به موجب مصوبات هیأت
امنای دانشگاهها ،از موجبات تبعیض ناروا موضوع بند  9اصل سوم قانون اساسی است.

شهریه دانشگاهها

دادنامه شماره  -577مورخ
1390/12/15

مصوبه  1388/7/5-811هیأت رئیسه دانشگاه پیام نور

پیام دادنامه :مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه پیام نور مبنی بر اعمال  %50تخفیف شهریه به
دانشجویان نخبه و رتبه اولی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ،مغایر قانون و خارج از حدود
اختیارات است.
دادنامه شماره  -624مورخ
1396/07/04

ماده  6آییننامه اجرایی بند  95قانون بودجه سال  1392کل کشور (موضوع
مصوبه شماره /145244ت49579هـ 1392/9/6-هیأت وزیران)

پیام دادنامه :در بند  95قانون بودجه سال  1392قیدی مبنی بر اینکه هزینه و شهریه تحصیلی
افراد مشمول شاغل به تحصیل در دانشگاههای غیردولتی بایستی معادل شهریه دانشگاه آزاد
همان شهرستان باشد ،مالحظه نمیشود.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه پژوهشی و فرهنگی
(علوم ،تحقیقات و فنآوری)
عنوان

مشخصات دادنامه

موضوع ابطال

دادنامه شماره  1125و -1126
مورخ 1396/11/03

دستور هجدهم مصوبه مورخ  1390/3/18هیأت امناء دانشگاه یزد؛  -2ابطال بند
 24صورتجلسه مورخ  1392/9/2دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

پیام دادنامه :مصوبه هیأت امنای دانشگاه مبنی بر اعطاء تخفیف شهریه به فرزندان اعضاء هیأت
علمی و کارکنان دانشگاه که در دوره شبانه و شعبه بینالملل پذیرفته شدهاند ،موجب ایجاد

شهریه دانشگاهها

تبعیض ناروا است.
دادنامه شماره  -181مورخ
1396/03/02
دادنامه شماره  -1144مورخ
1396/11/10

بند (و) دفترچه آزمون سراسری سال  1396دانشگاهها و موسسات عالی کشور
در اجرای مقررات ماده  92قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مصوب سال 1392
تبصره  1بند الف شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای شماره  1آزمون تحصیالت
تکمیلی سال  1396و بند  4از قسمت «ی» دفترچه راهنمای انتخاب رشته
آزمون کارشناسی ارشد سال 1396

پیام دادنامه181و  : 1144الزام پذیرفته شدگان کنکور که قبالً در هر یک از مقاطع تحصیلی از
آموزش رایگان برخوردار بودهاند به پرداخت شهریه معادل دوره شبانه و عدم پذیرش در دوره
روزانه ،مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -231مورخ
1392/04/10

بخشنامه شماره  1390/6/15-15/100129وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری
موضوع اصالحیه ماده  36آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و بخشنامه
شماره  1390/10/5-15/198848معاون وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری

پیام دادنامه :هیأت امناء دانشگاهها در تعیین هرگونه اصالح ساختار و مقررات مالی -اداری-
معامالتی ،استخدامی و تشکیالتی دانشگاهها و همچنین فرهنگستانهای تخصصی ،صالحیت
صالحیت هیأتهای
امنای دانشگاهها

دارد.
دادنامه شماره  -1059مورخ
1396/10/26

تبصره ماده  8آییننامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور
مورخ 1391/9/22

پیام دادنامه :تعیین مرجع واجد صالحیت رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان قراردادی
دانشگاه پیام نور ،خارج از حدود صالحیت هیأت امنای این دانشگاه است.
مصوبه مورخ  1395/2/1هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا همدان
دادنامه شماره  -1881مورخ
1397/9/27
پیام دادنامه :تعیین حسابرس و خزانه دار دانشگاه جزء اختیارات هیأت امناء است و تفویض
اختیار در این خصوص از حدود اختیارات هیأت امناء خارج و مغایر مصوبه شورای عالی انقالب
185

آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه پژوهشی و فرهنگی
(علوم ،تحقیقات و فنآوری)
عنوان

مشخصات دادنامه
فرهنگی است.
دادنامههای شماره  115الی
 -118مورخ 1368/12/24

مقررات آموزشی
اعضای هیأت علمی

موضوع ابطال

اعالم مغایرت بخشنامه شماره  / 27686و مورخ  68/11/15وزیر فرهنگ و
آموزش عالی و بخشنامه شماره  11/28831مورخ  68/12/1مدیر کل دفتر
وزارتی وزارت فرهنگ و آموزش عالی با ماده واحده قانون تأیید رشتههای
دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی مصوب  67/2/14مجلس شورای اسالمی و
تقاضای ابطال بخشنامههای موصوف

پیام دادنامه :مشروط نمودن تدریس اعضای هیأت علمی در موسسات آموزش عالی غیردولتی
به موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی ،مغایر اطالق تبصره  1قانون تأیید رشتههای
دانشگاهی دانشگاه آزاد است.
مصوبه یکصد و نودمین جلسه گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی و مصوبه شورای
دادنامه شماره  -101مورخ
پژوهشی و تحصیالت تکمیلی مورخ  1392/4/1دانشکده دامپزشکی دانشگاه
1392/02/14
رازی
پیام دادنامه :طبق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،تعیین
استاد راهنما از خارج از دانشگاه محل تحصیل منع قانونی ندارد.
دادنامه شماره  1034الی
 -1039مورخ 1393/06/24
مقررات پژوهشی
دانشگاه ها

مصوبه مورخ  1390/11/19شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شاهد،
موضوع بخشنامه شماره  1390/11/20 -6/135193مدیرکل دفتر تحصیالت
تکمیلی دانشگاه شاهد

پیام دادنامه :کسر نمره ارزشیابی به دلیل تاخیر در دفاع از پایان نامه توسط شورای تحصیالت
تکمیلی و آموزشی دانشگاه شاهد غیرقانونی است.
دادنامه شماره  -476مورخ
1396/05/17

بند  11مصوبه شورای آموزش تحصیالت تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران

پیام دادنامه :در رابطه با کسر نمره ارزشیابی پایاننامه به علت تأخیر در دفاع آن ،اختیاری برای
شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی پیشبینی نشده
است.
دادنامه شماره  -830مورخ
1396/08/30

بند  2صورتجلسه مورخ  1388/10/29شورای آموزشی و پژوهشی تحصیالت
تکمیلی دانشگاه زنجان ابالغی به شماره /42012آ1388/11/4-

پیام دادنامه :تعیین ضوابط ارزشیابی پایان نامه از سوی شورای آموزش و پژوهش تحصیالت
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه پژوهشی و فرهنگی
(علوم ،تحقیقات و فنآوری)
عنوان

موضوع ابطال

مشخصات دادنامه

تکمیلی دانشگاه زنجان ،خارج از حدود اختیارات شورای مذکور است.
دادنامه شماره  -1403مورخ
1397/6/13

نامه شماره /558ن س 1380/8/16-مدیرکل امور آموزش دانشگاه امام حسین
(ع) و الزام به اصالح تاریخ فارغ التحصیلی

پیام دادنامه :اقدام دانشگاه امام حسین در تسری احکامی در خصوص واحدهای مازاد تحصیلی
و محاسبه سنوات تحصیلی به فار غ التحصیالن دانشگاه ،مصداق عطف به ماسبق شدن مقررات
مقررات پژوهشی

است و از این حیث با ماده  4قانون مدنی و ماده  30مقررات داخلی دولت مغایرت دارد.

دانشگاه ها
دادنامه شماره  -1879مورخ
1397/9/27

بخشنامه شماره /96/13100د 1396/7/1 -دانشگاه اراک

پیام دادنامه :چگونگی و ترتیب ارائه تمامی دروس هر دوره و هر رشته با رعایت پیش نیاز
(ت قدم و تأخر) هر درس طبق برنامه درسی مصوب بر عهده گروه آموزشی است و معاون
آموزش و پژوهش دانشکده در این زمینه اختیاری ندارد.
دادنامه شماره  -264مورخ
1378/06/28

مقررات مربوط به
امور رفاهی و اعزام
به خارج
دانشجویان

ماده  2و  4و تبصره ذیل آن از آییننامه اجرایی بند (هـ ) تبصره  17قانون بودجه
سال  1377موضوع تصویبنامه شماره  /29011ت 19150 /هـ مورخ
 1377/6/16هیأت وزیران

پیام دادنامه :تسری حکم بند (هـ) تبصره  17قانون بودجه سال  1377به ضامن و همچنین
تعیین موارد ممنوعیت خروج اشخاص از کشور یا عدم تمدید گذرنامه یا عدم صدور گذرنامه،
مغایر قانون و خارج از اختیارات است.
دادنامه شماره  -545مورخ
1396/06/07

مصوبه مورخ  1392/9/26کارگروه نظارت بر موسسات اعزام دانشجو به خارج از
کشور

پیام دادنامه :توقف موقت صدور مجوز فعالیت موسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به
خارج از کشور ،از جمله وظایف کارگروه نظارت بر اعزام دانشجو به خارج از کشور نیست.

مقررات مربوط به

دادنامه شماره  -109مورخ
1388/02/20

مصوبات مورخ  1383/9/23و  1384/5/23هیأت امنای موسسه عالی بانکداری
ایران
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(علوم ،تحقیقات و فنآوری)
عنوان

موضوع ابطال

مشخصات دادنامه

تأسیس مراکز

پیام دادنامه :حدود وظایف و اختیارات شورای پول و اعتبار متضمن اجازه ایجاد مؤسسه عالی

آموزش عالی

بانکداری با اعطای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته حقوق اقتصادی و مالی نیست.
دادنامه شماره  – 466مورخ
1388/06/01

بند  5ماده  55آییننامه آموزشی دانشگاه پیام نور مصوب  1380/7/18و
اصالحات مورخ  1381/2/11شورای دانشگاه پیام نور

پیام دادنامه :وضع قاعده آمره مبنی بر معادلسازی واحدهای درسی دانشجویان موضوع ماده
 55آییننامه آموزشی دانشگاه پیام نور به میزان کمتر از  50درصد مجموع واحدهای رشته
تحصیلی فعلی آنان ،خارج از اختیارات است.

مقررات مربوط به
دانشگاه های پیام
نور

دادنامه شماره  -253مورخ
1390/06/21
دادنامه شماره  -1316مورخ
1394/12/18

تبصره  11ماده  55آییننامه آموزشی دانشگاه پیام نور مصوب  1380/7/18و
اصالحات  1381/2/11شورای دانشگاه پیام نور
بند ( )1دستورالعمل تطبیق واحد دورههای کاردانی و کارشناسی (پیوست  4آیین-
نامه کاردانی و کارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب  1391/12/20شورای دانشگاه
پیام نور)

پیام دادنامه 253و  :1316تعیین محدودیت زمانی برای پذیرفته شده جدید جهت ارائه ریز
نمرات تائید شده واحدهایی که تقاضای کتبی برای تطبیق آنها ارائه کرده است ،خارج از حدود
اختیارات دانشگاه پیام نور میباشد.
مصوبه  1388/7/5-811هیأت رئیسه دانشگاه پیام نور
دادنامه شماره  -577مورخ
1390/12/15
پیام دادنامه :مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه پیام نور مبنی بر اعمال  %50تخفیف شهریه به
دانشجویان نخبه و رتبه اولی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ،مغایر قانون و خارج از حدود
اختیارات است.
دادنامه شماره  -843مورخ
1391/11/16

مصوبه سیصد و هفتاد و سومین جلسه مورخ  1388/10/27شورای مدیران حوزه
معاونت آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری موضوع نامه شماره - 2/5181
 1388/12/4معاونت آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و همچنین ابطال
بخشنامه شماره  1388/2/18 3/81942معاون آموزشی و سنجش دانشگاه پیام
نور

پیام دادنامه :الزام به طی دوره پیش دانشگاهی برای پذیرفته شدگان دوره فراگیر سال  ،86در
حالی که در زمان جذب به عنوان ضابطه تلقی نشده بود ،مغایر ماده  4قانون مدنی و اصل عطف
بماسبق نشدن قوانین و مقررات است.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه پژوهشی و فرهنگی
(علوم ،تحقیقات و فنآوری)
عنوان

مشخصات دادنامه

دادنامه شماره  -721مورخ
1395/09/23

موضوع ابطال

بند  5-1از دستورالعمل شماره /21/98185د 1389/12/7 -دانشگاه پیام نور

پیام دادنامه :مصوبه دانشگاه پیام نور از این جهت که در معادل سازی ،بین دانشجویان مراکز
مقررات مربوط به

علمی و دانشگاهی در احتساب حداقل نمره ،تبعیض ناروا قائل شده ،مغایر بند  9اصل سوم

دانشگاههای پیام

قانون اساسی است.

نور
دادنامه شماره  -1059مورخ
1396/10/26

تبصره ماده  8آییننامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه پیام نور
مورخ 1391/9/22

پیام دادنامه :تعیین مرجع واجد صالحیت رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان قراردادی
دانشگاه پیام نور ،خارج از حدود صالحیت هیأت امنای این دانشگاه است.
دادنامه شماره  -560مورخ
1385/08/07
مقررات مربوط به
دانشگاه علمی-
کاربردی

مصوبه جلسه  53شورای برنامهریزی آموزشی و درسی علمی  -کاربردی مورخ
1384/6/5

پیام دادنامه :مشروط نمودن دانشجویان دوره های پودمانی برای شرکت در امتحان جامع به
انتخاب و گذراندن  3تا  5درس از مجموعه دروس پیشنهادی هر رشته و امتحان دروس مذکور،
خارج از حدود اختیارات است.
بند  13بخشنامه شماره /94/47974م 1394/10/13-مصوب سرپرست معاونت
دادنامه شماره  -947مورخ
آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی
1396/09/28
پیام دادنامه :دستورالعملها ،ضوابط و آییننامههای دانشگاه جامع علمی کاربردی باید به
تصویب شورای مرکزی دانشگاه برسد.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه انتخاباتی ،قضایی و
مرتبط با قوه قضاییه
عنوان

مشخصات دادنامه
دادنامه شماره  -1مورخ
1371/01/09

موضوع ابطال
بخشنامههای  71/1/3-196/1/44و  71/1/3-198/1/44وزارت کشور

پیام دادنامه :الزام هیأتهای اجرایی به رسیدگی مجدد به صالحیت داوطلبان نمایندگی مجلس
شورای اسالمی خالف قانون بوده و تفسیر قوانین و مقررات مربوط به شورای نگهبان از حدود
اختیارات قوه مجریه خارج است.
دادنامه شماره  -2مورخ
1371/01/18

بخشنامه شماره  71/1/1-5/1/44وزیر کشور

پیام دادنامه :مصوبه وزارت کشور مبنی بر تعیین ناظر و بازرس و الزام مأمور به حوزه های
انتخاباتی نباید نافی اعمال حق نظارت قوه قضائیه بر حسن اجرای قانون انتخابات و بازرسی-
های الزم در این خصوص باشد.

انتخابات

دادنامه شماره  -12مورخ
1371/02/15

بخشنامه شماره  2370/44مورخ 71/1/19

پیام دادنامه :تعیین تعداد ناظران در هر حوزه فرعی انتخاباتی (شعب اخذ رأی) از اختیارات
واحدهای اجرایی وابسته به شورای نگهبان بوده و وزارت کشور نمیتواند تعداد آنها را مقید و
محدود نماید.
دادنامه شماره  217و -218
مورخ 1382/06/09

بخشنامههای شماره  30164/1/11مورخ 1382/2/29و  11185/1/11مورخ
 1382/2/9وزارت کشور

پیام دادنامه :بخشنامه های وزارت کشور مبنی بر تمدید تاریخ استعفا از مشاغل مورد تصدی
جهت داوطلبی نمایندگی در مجلس تا پایان تیر ماه  ،1382مغایر قانون انتخابات مجلس
شورای اسالمی است.
دادنامه شماره  -229مورخ
1382/06/23

دستور وزیر کشور و بخشنامههای برخی از استانداران کشور -1 :بخشنامه مورخ
 1382/5/23استاندار آذربایجان غربی؛  –2بخشنامه شماره  17282/1مورخ
 1382/4/26استاندار زنجان؛  –3بخشنامه شماره  50025/10مورخ 1385/5/21
استاندار خراسان و ...

پیام دادنامه :اعالم غیرقانونی بودن دفاتر نظارتی شورای نگهبان و مکلف نمودن مراجع و
مقامات اجرایی به خودداری از تأمین نیروی انسانی و امکانات الزم برای دفاتر مذکور ،مغایر
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه انتخاباتی ،قضایی و
مرتبط با قوه قضاییه
عنوان

مشخصات دادنامه
قانون است.
دادنامه شماره  -389مورخ
1382/10/01

موضوع ابطال

تصویبنامه شماره/51750ت  289831هـ مورخ  1382/9/23هیأت وزیران

پیام دادنامه :موادی از مصوبه هیأت وزیران در خصوص اصالح آییننامه اجرایی قانون انتخابات،
خالف قانون اساسی و قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی و خارج از اختیارات است.
دادنامه شماره  -506مورخ
1385/07/16
انتخابات

بندهای 17و  29ماده  2مصوبه مورخ  1377/7/28شورای عالی اداری

پیام دادنامه :مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر تلقی نظارت بر همهپرسی و کلیه انتخابات در
زمره وظایف و اختیارات استانداران ،مغایر اصل  99قانون اساسی است.
دادنامه شماره  -400مورخ
1394/04/08

بخشنامه شماره  1393/10/23-130901وزیر کشور

پیام دادنامه :افزایش مهلت مقرر در قانون جهت استعفای مدیرانی که قصد نامزدی انتخابات
مجلس شورای اسالمی را دارند ،خارج از حدود اختیارات وزیر کشور است.
دادنامه شماره  -744مورخ
1396/08/09

بند  3بخشنامه شماره  1394/4/16-1/765181رئیس کمیته امداد امام خمینی
(ره)

پیام دادنامه :بخشنامه رئیس کمیته امداد امام (ره) مبنی بر ممنوعیت هرگونه همکاری با
ستادهای تبلیغاتی کاندیداها اعم از ساعات اداری و غیراداری ،مغایر ماده  59قانون انتخابات

قوه قضاییه
(اختیارات و وظایف
قوه قضاییه)

مجلس شورای اسالمی است.
قسمتهای الف ود بند  2و بندهای  7 ، 4 ، 3مصوبه هیئت وزیران به شماره
دادنامه شماره  -193مورخ
 /49454ا  23269هـ مورخ  1379/11/3در بخش امور قضائی
1381/06/17
جزءهای الف و د از بند  2و بندهای  3الی  17از بخش امور قضائی راهکارهای
دادنامه شماره  -373مورخ
اجرائی حوزههای بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی  ،اجتماعی و
1382/09/23
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
پیام دادنامه 193و  :373بندهایی از تصویبنامه هیات وزیران تحت عنوان راهکارهای اجرائی
قانون برنامه سوم توسعه ،متضمن قواعد آمره و ایجاد وظیفه برای قوه قضائیه در جهت انجام
تکالیف خاص ،خارج از حدود اختیارات است.
ردیف  31بخشنامه شماره /535/82س مورخ  1382/11/23سرپرست مجتمع
دادنامه شماره  -1486مورخ
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه انتخاباتی ،قضایی و
مرتبط با قوه قضاییه
عنوان

مشخصات دادنامه
1386/12/12

موضوع ابطال
قضایی شهید بهشتی.

پیام دادنامه :تعیین تکلیف برای مرجع قضا در خصوص نحوه اجرای قوانین و مقررات و تعیین
قوه قضاییه

خط مشی خاص در نحوه تمیز و استنباط او از قوانین و مقررات ،وجاهت قانونی ندارد.

(اختیارات و وظایف
قوه قضاییه)

دادنامه شماره  -1231مورخ
1396/12/08

تصویبنامههای شماره  1395/3/29-35868ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و
شماره /161756ت52479هـ 1394/12/9-هیأت وزیران

پیام دادنامه :مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص تدوین نظام حقوق مالکیت
فکری و اصالح ساختار اجرایی آن و اصالح نظام رسیدگی قضایی و تدوین ساز وکارهای
حمایت حقوقی و قضایی از مالکیت و سرمایهگذاری ،مداخله در اجرای وظایف قوه قضاییه است.

صالحیتهای
دادگاههای عمومی
و انقالب

دادنامه شماره  169ـ مورخ
1379/5/9

بخشنامه شماره  7/086/73مورخ  1373/12/28سازمان قضایی نیروهای مسلح

پیام دادنامه :رسیدگی به جرایم عمومی نیروهای نظامی و انتظامی و جرایمی که افراد مذکور در
مقام ضابط دادگستری مرتکب میشوند ،در صالحیت ذاتی محاکم عمومی دادگستری است.
دادنامه شماره  -205مورخ
1387/04/02
دادنامه شماره  -205مورخ
1388/04/10

ماده  75آئیننامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
ماده  70آئین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

پیام دادنامه :مقررات قانون کارشناسان رسمی دادگستری متضمن تفویض اختیار وضع مقرراتی
کارشناسان رسمی
دادگستری

در باب شمول مرور زمان به تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری نیست.
دادنامه شماره  -101مورخ
1384/03/08

ماده  32آییننامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری

پیام دادنامه :قابل اعتراض دانستن نظرات کمیسیون تشخیص صالحیت اولویتهای اخالقی در
شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری ،مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -227مورخ
1391/04/24

مصوبه شماره /61607ت41506هـ  1388/3/20 -هیأت وزیران
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه انتخاباتی ،قضایی و
مرتبط با قوه قضاییه
عنوان

موضوع ابطال

مشخصات دادنامه

پیام دادنامه :آییننامه اصالحی نحوه تعیین کارشناسان رسمی در قسمتهایی که کلمه (رسمی)
را پس از واژههای (کارشناس) و (کارشناسان) حذف کرده است ،خالف قانون و خارج از حدود
اختیارات است.

کارشناسان رسمی
دادگستری

دادنامه شماره  -319مورخ
1397/2/25

نامه شماره  1396/2/28-9030/215/3005دادستان عمومی و انقالب شهرستان
یزد

پیام دادنامه :اعالم ممنوعیت و محدودیت در برخورداری از خدمات کانون های کارشناسان
رسمی دادگستری به حکم قانونگذار و یا مقام ماذون از قِبَل قانونگذار نیاز دارد.
دادنامه شماره  -931مورخ
1397/4/12

بخشنامه شماره /13/23/13218م 1395/10/4-استانداری اصفهان

پیام دادنامه :بخشنامه استاندار اصفهان در قسمتی که حکم ماده  33قانون کانون کارشناسان
رسمی دادگستری ،مبنی بر ممنوعیت اظهارنظر کارشناسی را به کارکنان شهرداری مترتب کرده
است ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  33 ،32و -34
مورخ 1374/03/06

ماده  18و  20آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر

پیام دادنامه :وضع قاعده خاص در باب عدم شمول قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام
دادگاهها نسبت به احکام دادگاههای انقالب در رابطه با مواد مخدر در صالحیت ستاد مرکزی
مبارزه با مواد مخدر نیست.
مبارزه با مواد مخدر

دادنامه شماره  21الی -28
مورخ 1379/03/30

بخشنامه شماره  1.77.11218مورخ  1377.10.12معاون اجرائی قوه قضائیه

پیام دادنامه :بخشنامه معاون اجرائی رئیس قوه قضائیه مشعر بر شمول ماده یک قانون نحوه
اجرای محکومیتهای مالی به محکومان مواد مخدر ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  -171مورخ
1379/05/16

مواد  2 ،3 ،5 ،7 ،9 ،12و بند الف ماده  4آییننامه اجرایی قانون اصالح قانون
مبارزه با مواد مخدر

پیام دادنامه :وضع موادی از آییننامه اجرائی قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر
تحدید و تضییق قلمرو و صالحیت و اختیارات و استقالل قاضی در امر قضا ،مغایر اصل 156
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه انتخاباتی ،قضایی و
مرتبط با قوه قضاییه
عنوان

موضوع ابطال

مشخصات دادنامه
قانون اساسی است.
دادنامه شماره  -79مورخ
1381/02/29

موادی از آئیننامه اجرایی قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب
 77/10/27ستاد مبارزه با مواد مخدر

پیام دادنامه :وضع قواعده آمره راجع به نحوه رسیدگی به جرائم موضوع قانون اصالح قانون
مبارزه با مواد مخدر و صدور حکم قطعی و توقیف و تعلیق اجرای احکام قطعی صادره ،خالف
قانون است.
دادنامه شماره  -235مورخ
1388/03/17

ماده  18اصالحی آییننامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و تبصرههای یک،
 6 ،3و  7آن ،مصوب جلسه  118مورخ  1384/10/19ستاد مبارزه با مواد مخدر

پیام دادنامه :ماده  18اصالحی آییننامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر و برخی تبصرههای
مبارزه با مواد مخدر

آن ،خالف موازین شرع تشخیص داده شد.
دادنامه شماره  -71مورخ
1391/02/18

بخشنامه شماره  3142/700/2726مورخ  88/7/15پلیس مبارزه با مواد مخدر

پیام دادنامه :نامه پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در خصوص ملزم دانستن مقامات قضایی به
اخذ مجوز و هماهنگی با ناجا جهت بازدید از بازداشتگاه های مبارزه با مواد مخدر ،مغایر قانون
است.
دادنامه شماره  61 ،60و -62
مورخ 1394/01/31

ماده  26اصالحی آییننامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب
 1391/2/17ستاد اجرایی مبارزه با مواد مخدر و ابطال بخشنامههای شماره
 1388/10/19-140/881/2/1634/91و شماره -140/911/2/471/91
 1391/5/21دادستان کل کشور

پیام دادنامه :تعیین حق تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای صادره از سوی دادگاه انقالب در
پروندههای مواد مخدر برای محکوم علیه و یا وکیل وی ،آن هم در فرجه مقرر در قانون آیین
دادرسی کیفری ،مغایر قانون است.
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه انتخاباتی ،قضایی و
مرتبط با قوه قضاییه
عنوان

مشخصات دادنامه

موضوع ابطال

دادنامه شماره  -381مورخ
1379/12/07

بخشنامه شماره  140/77/75226/92مورخ  1377/11/11معاون قضایی
دادستان کل کشور

پیام دادنامه :تشخیص مجازات اخف و اعمال آن بنا به تقاضای محکوم علیه منوط به نظر قاضی
صادر کننده حکم یا جانشین وی و در صورت صدور آراء متناقض ،منوط به رأی وحدت رویه
مقررات دادرسی در
دادگاهها

هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.
موادی از آییننامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیماییهای قانونی
دادنامه شماره  -553مورخ
مصوب جلسه  1381/6/31هیأت وزیران
1383/11/04
پیام دادنامه :تعیین تکلیف برای محاکم قضایی به رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای مربوط
به تخلفات موضوع آییننامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیماییهای قانونی ،خارج از
حدود اختیارات و خالف قانون است.
بخشنامه شماره  15368مورخ 64/4/18
دادنامه شماره  -50مورخ
1367/03/23
پیام دادنامه :قسمتی از بخشنامه اداره کل دخانیات که متضمن ممانعت از اجرای دستور مراجع
قضایی است ،خالف قانون است.
بخشنامه 69/2/6 -313/7/3/2766
دادنامه شماره  - 20مورخ
1373/02/17
پیام دادنامه :ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح ،صالحیت وضع مقررات خاص نسبت به
وجوه و اموالی که متعلق احکام قطعی محاکم قضایی قرار گرفته یا میگیرد را ندارد.

مقررات مربوط به
اجرای آرا و احکام
دادگاهها

دادنامه شماره  194الی - 200
مورخ 1377/09/21

تبصره  3الحاقی به ماده  69آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزماالجرا و طرز
رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب  1367/5/25قوه قضاییه

پیام دادنامه :مسکن مورد نیاز و متناسب شرعاً از مستثنیات دین است و بابت وصول مهریه
قابل بازداشت نیست.
دادنامه شماره  -137مورخ
1380/04/31

مواد  1و  2آییننامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب
 1378/2/26قوه قضائیه

پیام دادنامه :اعطاء مهلت پرداخت جزای نقدی موضوع ماده  2آییننامه اجرایی قانون نحوه
اجرای محکومیتهای مالی ،مغایر لزوم فوریت اجرای احکام کیفری مراجع قضایی و اعمال
مجازاتهای مقرر درباره محکومین است.
بخشنامه شماره  35620مورخ  1373/11/9معاون قضائی دیوان عالی کشور
دادنامه شماره  -21مورخ
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه انتخاباتی ،قضایی و
مرتبط با قوه قضاییه
عنوان

موضوع ابطال

مشخصات دادنامه
1382/01/31

پیام دادنامه :بخشنامه معاون قضایی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم تحویل نسخهای از آراء
صادره از شعب به اصحاب دعوی و یا وکالء و نمایندگان آنها توسط مسئولین دفاتر شعب ،مغایر
مقررات مربوط به
اجرای آرا و احکام
دادگاهها

قانون و خارج از حدود اختیارات است.
مصوبه شماره /93-28057م 1393/12/25-0697/هیأت وزیران
دادنامه شماره  -1319مورخ
1396/09/28
پیام دادنامه :مصوبه هیأت وزیران مبنی بر تعیین طربق عدم اجرای آراء مراجع قضایی ،در
مواردی که به علت مغایرت با قانون و شرایط خاص امکان اجرا ندارد ،خارج از حدود اختیارات
مرجع مزبور است.
دادنامه شماره  -370مورخ
1380/11/23
دادنامه شماره  -194مورخ
1386/04/03

بند  8ماده  32آییننامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب
 1334وزیر دادگستری
اعمال ماده  53آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 370
مورخ  1380/11/23هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

پیام دادنامه 370و  :194تعیین گواهینامه اداره کل بازنشستگی راجع به عدم اشتغال به مشاغل
دولتی و بازنشستگی به عنوان یکی از مدارک الزم جهت صدور پروانه کارآموزی وکالت ،خارج از

وکالی دادگستری

حدود اختیارات نیست.
دادنامه شماره  -66مورخ
1383/02/27
دادنامه شماره  -841مورخ
1387/12/04

موادی از آئیننامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب
 1344وزارت دادگستری
موادی از آییننامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب
 1334وزیر دادگستری

پیام دادنامه 66و  :841موادی از آئیننامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری
مصوب  1344وزارت دادگستری ابطال می شود.
دادنامه شماره  280و -281
مورخ 1389/08/03

بخشنامه شماره  44253/15088مورخ  89/1/25معاون اول ریاست جمهوری
اسالمی ایران

پیام دادنامه :مصوبه معاون اول رئیس جمهور ناظر بر تعیین صالحیت و چگونگی رتبهبندی و
تعقیب انتظامی وکالی دادگستری و نیز به دریافتکنندگان مجوز تاسیس مؤسسه حقوقی از قوه
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آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سال  1361تا  1397در زمینه انتخاباتی ،قضایی و
مرتبط با قوه قضاییه
عنوان

موضوع ابطال

مشخصات دادنامه
قضائیه ،مغایر قانون است.
دادنامه شماره  -116مورخ
1396/02/19

وکالی دادگستری

مواد  75تا  84آیین نامه الیحه قانونی استقالل وکالی دادگستری مصوب
1334

پیام دادنامه :شناسایی علیاالطالق حق اعتراض برای رئیس کانون وکال و دادستان انتظامی
وکال نسبت به آراء دادگاه انتظامی وکال ،مغایر حکم ماده  14الیحه قانونی استقالل کانون وکالی
دادگستری است.
دادنامه شماره  -226مورخ
1378/05/02

مواد  5و  6و  7آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده  1082قانون
مدنی به شماره /101737ت  19008هـ مورخ  1377/2/15هیأت وزیران

پیام دادنامه :قوه مجریه از صالحیت وضع آییننامه در زمینه میزان هزینه دادرسی و مسئولیت
پرداخت آن در دعاوی مهریه برخوردار نیست.
دادنامه شماره  1254و -1255
مورخ 1394/11/13

بخشنامه شماره  1392/4/1-9034/8097/1دادگستری استان بوشهر

پیام دادنامه :اعالم معافیت کلیه دعاوی مربوط به حفظ حقوق بیتالمال از پرداخت هزینه
دادرسی و تسری حکم بند  132قانون بودجه سال  1390به سالهای بعد ،مغایر قانون است.
هزینه دادرسی
دادنامه شماره  1118و -1119
مورخ 1396/11/03

بندهای 26و  2،3،4جدول فهرست خدمات قضایی شورای حل اختالف منضم به
دستورالعمل شماره  1395/5/30 -9015/329-210معاون قضایی رئیس کل در
امور شورای حل اختالف خراسان جنوبی و دستورالعمل بدون تاریخ معاون
قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره شورای حل اختالف خراسان رضوی

پیام دادنامه :تعیین هزینه دادرسی در شوراهای حل اختالف در دعاوی مالی و در مرحله بدوی به
میزان  2/5درصد ارزش خواسته و در مرحله واخواهی و تجدیدنظر به میزان  4/5درصد ارزش

خواسته ،منطبق با قانون نیست.
دادنامه شماره  1139و -1140
مورخ 1396/11/10

بخشنامه شماره /432د ک ح –  1395/1/24معاون قضایی رئیس کل دادگاه-
های عمومی و انقالب مشهد درخصوص تمبر مالیاتی وکالء
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عنوان

موضوع ابطال

مشخصات دادنامه

پیام دادنامه :در خصوص تعیین بهای خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی و ابطال تمبر مالیاتی
وکالتنامه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون مالیاتهای
مستقیم تعیین تکلیف شده است.
بخشنامه شماره  1395/9/13-9021/5851/1رئیس کل دادگستری استان
دادنامه شماره  -1314مورخ
گلستان
1397/5/16
هزینه دادرسی

پیام دادنامه :در نظر گرفتن هزینه دادرسی جداگانه برای هر موضوع شکایت ( در مواردی که
عناوین مجرمانه در یک شکواییه متعدد است) و برای هر شاکی (در مواردی که شاکیان متعدد
یک شکایت نامه تنظیم کردهاند) ،خالف قانون و خارج از حدود اختیارات است.

دادنامه شماره  44الی- 46
مورخ 1376/04/28

تصویبنامه /61212ت  11555ه –  74/2/27و /31399ت  5188ه مورخ
 74/9/19هیأت وزیران

پیام دادنامه :تسری مقررات موجد حق و تکلیف به قبل از تاریخ تصویب و تعیین جرایم و میزان
مجازات برای مرتکبین و ایجاد مسئولیت و ضمان از وظایف اختصاصی قانونگذار است.
دادنامه شماره  -149مورخ
1381/05/06
سایر موارد

نظریه شماره /3937ت /س/هـ 56/مورخ  1377/9/18مدیر کل حقوقی سازمان
تعزیرات حکومتی

پیام دادنامه :نظریه تعزیرات حکومتی مبنی بر محدود کردن قلمرو زمانی قوانین مجمع
تشخیص مصلحت نظام مغایر اصل  112قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات است.
دادنامه شماره  -435مورخ
1382/10/28

بند  4ماده  169آییننامه اجرائی سازمان زندانها مصوب  1380/4/26قوه قضاییه

پیام دادنامه :بند  4ماده  169آییننامه اجرایی سازمان زندانها مبنی بر اعمال مجازات حبس
به صورت انفرادی تا مدت یک ماه به عنوان تنبیه انضباطی ،مغایر قانون و خارج از حدود
اختیارات قانونی است.
دادنامه شماره  -36مورخ
1383/02/13

بند  3از ماده  4آئیننامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصالح مقررات
مربوط به طالق مصوب  1371/2/2قوه قضائیه
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مرتبط با قوه قضاییه
عنوان

موضوع ابطال

مشخصات دادنامه

پیام دادنامه :تعیین حداقل  40سال تمام برای داوران منتخب یا منصوب ،مغایر تبصره یک
قانون اصالح مقررات مربوط به طالق و خارج از حدود اختیارات قانونی است.
سایر موارد
دادنامه شماره  280و -281
مورخ 1389/08/03

بخشنامه شماره  44253/15088مورخ  89/1/25معاون اول ریاست جمهوری
اسالمی ایران

پیام دادنامه :استفاده از اشخاص حقیقی و حقوقی برای دعاوی ایران علیه خارجیان ،محدود به
شرایط و سقف معینی است.
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