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  صفحه  دستگاه اجراء كننده  بيخ تصويتار  ه)يوحدت رو اءن و مقررات و مصوبات آريعنوان مندرجات (قوان

  الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر  ١٧بخشنامه در خصوص جرايم موضوع ماده 
  ١٣٨٦مصوب 

  ١  قوه قضاييه  ۲۸/۱۰/۱۳۹۸

  لت اداري با موضوع: ابطال نامه هيأت عمومي ديوان عدا ٢٦٢٤رأي شماره
  وزارت نيرو ٣٠/٦/١٣٩٤ـ ٩٤/د٥٣٠/٤٠٩٩٥شماره 

  ١  وزارت نيرو  ٥/٩/١٣٩٨

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال نامه   ٢٦٦١رأي شماره

  مديركل امور اداري سازمان تأمين اجتماعي ٢٩/١/١٣٩٥ـ ٧٤٤/٩٥/٢٠١٠شماره 

   ٢٩/١/١٣٩٥ـ  ٧٨٧/٩٥/٢٠١٠) بخشنامه شماره ١٠ـ٤) و (١٠ـ٣ـ١ـ بندهاي (٢ 

  سازمان تأمين اجتماعي ١٦/١١/١٣٩٤در خصوص مصاحبه علمي آزمون استخدامي مورخ 

 3  سازمان تأمين اجتماعي  ١٢/٩/١٣٩٨

  

  

  

  

  

  ٢٩/١٠/١٣٩٨                                                          ١٠٠/١٧٩١٤٥/٩٠٠٠رهشما

  اكبرپورجناب آقاي 

  رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور

رياست محترم  ٢٨/١٠/١٣٩٨مورخ  ١٠٠/١٧٨٤٥٨/٩٠٠٠تصوير بخشنامه شماره 

الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر  ١٧جرايم موضوع ماده «قوه قضاييه در خصوص 

  گردد. جهت استحضار به پيوست ايفاد مي» ١٣٨٦مصوب 

  رخانه قوه قضاييه ـ دكتر محسن محدثمديركل دبي

  

  ١٨/١٠/١٣٩٨                                                          ١٠٠/١٧٨٤٥٨/٩٠٠٠رهشما

  الحاقي  ١٧بخشنامه در خصوص جرايم موضوع ماده 

  ١٣٨٦به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

نقالب اسالمي در هاي ا براساس بررسي به عمل آمده برخي از شعب دادگاه

الحاقي به قانون مبارزه با  ١٧صدور احكام محكوميت مرتكبين جرايم موضوع ماده 

با اصالحات و الحاقات بعدي آن، از تكليف مقرر در اين  ١٣٦٨مواد مخدر مصوب 

الخروج نمودن مشمولين آن غفلت  ماده مبني بر ابطال موقت گذرنامه و ممنوع

مقرر قانوني مذكور، مقتضي است كليه مراجع قضايي در ورزند. با توجه به الزام  مي

قانون مذكور كه تبعه جمهوري اسالمي ايران  ١٧خصوص محكومان جرايم ماده 

الخروج نمودن  باشند، نسبت به صدور حكم به ابطال موقت گذرنامه و ممنوع مي

  آنان اقدام نمايند.

امه بوده و مكلفند ها مسئول حسن اجراي اين بخشن رؤساي كل دادگستري استان

  هر شش ماه يك بار آمار مربوط به آن را به دادستان كل كشور گزارش نمايند.

  رئيس قوه قضاييه ـ سيدابراهيم رييسي

 

  ٢٣/٩/١٣٩٨                                                                          ٩٦٠١٣٥٤شماره

 بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران يأتهرئيس 

  هـامـاره دادنـدالت اداري به شمـوان عـومي ديـعم هيأته از رأي ـيك نسخ

اره ـه شمـطال نامـاب«وع: ـوضـبا م ٥/٩/١٣٩٨ورخ ـم  ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٦٢٤

 به پيوست جهت درج در روزنامه رسمي» وزارت نيرو ٣٠/٦/١٣٩٤ـ ٩٤/د٥٣٠/٤٠٩٩٥

  گردد. ارسال مي

  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينهيأتعمومي و  هيأتمديركل 
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  ٩٦/١٣٥٤شماره پرونده:     ٢٦٢٤شماره دادنامه:       ۵/۹/۱۳۹۸ تاريخ دادنامه:

  يوان عدالت اداريد يعموم هيأت مرجع رسيدگي:

  شيدر ستايح يآقا شاكي:

 ٣٠/٦/١٣٩٤ـ٩٤/د٥٣٠/٤٠٩٩٥نامه شماره  ابطال موضوع شکايت و خواسته:

  رويوزارت ن

 ـ٩٤/د٥٣٠/٤٠٩٩٥ابطال نامه شماره  يبه موجب دادخواست يشاک گردش کار:

  ن خواسته اعالم کرده است که:ييرو را خواستار شده و در جهت تبيوزارت ن ٣٠/٦/١٣٩٤

به استحضار  يوان عدالت اداريل ديقانون تشک ١٣از ماده ٣احتراماً به استناد به بند«

ر با ضوابط يد شده مغايز به صراحت قيکه در متن آن ن الذکر فوقبخشنامه  رساند مي

 ٣از اصل  ٩ر با بند ين صراحتاً مغايرو و همچنيوابسته به وزارت ن يدر شرکتها ياستخدام

ران ين جوانان گشته چنانچه دست مديض و نفاق بيجاد تبعيو باعث ا يقانون اساس

مذکور باز  يخود در شرکتها هاي و  فرزندان و آقازاده ياستخدام رانت يمتخلف را برا

ف نموده از آنجا که بخشنامه يق حقوق جوانان و نخبگان را تضعين طريگذاشته و از ا

رت  يرو مغايخود ضوابط وزارت ن يو حت يدولت هاي نامه آيينن و يبا تمام قوان الذکر فوق

که کشور  يطيرت کامل دارد. در شرايمغا ياساس از اصل سوم قانون ٩ن بند يدارد همچن

ران و وابستگان يمد هاي که آقازاده باشد ميجوانان است دور از عدالت  يکاريدچار معظل ب

 يجمهور ير با قانون اساسيبدون ضابطه و تخصص و دور از عدالت مغا يبه آنها به  نوع

استخدام گردند  يچ زحمتيوابسته به دولت بدون ه يران در شرکتهايا ياسالم

ن تمام تبعات يخ صدور لغو و همچنين بخشنامه از تاريد اييخواهشمند است دستور فرما

 ١٣ماده  ٣از بند  ١ز لغو گردد. خواهشمند است به استناد تبصره ين بخشنامه نياز ا يناش

ن يه ايزان خسارت وارده از ناحيد که مييدستور فرما يوان عدالت اداريل ديقانون تشک

ن و مشخص گردد تا در ييت المال تعيف بيوابسته به دولت و تضع يم به شرکتهااقدا

 »رد.يقرار گ يدگيدادسرا مورد رس

  ر است:يمتن نامه مورد اعتراض به قرار ز 

  روير محترم نيان وزيت چيمهندس چ يجناب آقا«

  وابسته هاي ت شرکتيل وضعيموضوع: گزارش تبد

 تأمينو  ي، ساماندهياز سنجيغ دستورالعمل نت به اباليبا سالم و احترام، با عنا

و  ۲۲/۱/۱۳۹۴ ـ۱۰۰/۵۰/۱۰۹۹۳/۹۴هاي وابسته (غيردولتي) به شماره  منابع انساني شرکت

)، گزارش يدولت(غيروابسته  ياستخدام شرکتها ييمتعاقب آن ابالغ دستورالعمل اجرا

ي کتهاوابسته بر اساس آمار ارائه شده توسط شر هاي ت در شرکتيل وضعيتبد

  :گردد ميم يل تقديآب و فاضالب کشور به شرح ذ ير و مهندسيتوان يتخصصمادر

  

 نام شرکت رديف

تعدادکل 

پستهاي 

 مصوب

 (پست)

 پستهاي بالتصدي پستهاي با تصدي
تعداد نيروهاي 

تبديل 

وضعيت شده 

تا  ۸۶از سال 

 ۹۳پايان 

تعداد 

نيروهاي 

شرکتي 

موجود 

 (نفر)

تعداد 

مشمولين 

تبديل 

وضعيت 

 ۹۳سال 

 (نفر)

تعداد 

 (پست)

نسبت به 

کل 

پستهاي 

 مصوب

تعداد 

 (پست)

نسبت به 

کل 

پستهاي 

 مصوب

۱ 
شرکتهاي توزيع 

 نيروي برق
۲۱۳۵۶ ۱۲۶۲۴ ۵۹% ۸۷۳۲ ۴۱% ۳۰۰۴ ۱۳۳۳۲ ۱۲۰۷ 

۲ 
شرکتهاي مديريت 

 توليد برق
۷۵۴۵ ۴۹۶۴ ۶۶% ۲۵۸۱ ۳۴% ۹۷۱ ۳۸۹۸ ۲۸۴ 

۳ 
شرکتهاي آب و 

 فاضالب شهري
۳۲۵۰۸ ۱۹۱۳۷ ۵۹% ۱۳۳۷۱ ۳۱% ۳۵۴۰ ۳۱۴۰ ۱۶۰۶ 

 ۳۰۹۷ ۲۰۳۷۰ ۷۵۱۵ %۴۰ ۲۴۶۸ %۶۰ ۳۶۷۲۵ ۶۱۴۰۹ جمع کل

  
 ـ۱۰۰/۵۰/۱۰۵۳۰۲و شماره  ۳۰/۳/۱۳۸۶ـ۱۰۰/۵۰/۳۲۲۱۳هاي شماره بر اساس بخشنامه

ط مندرج در يرو (با داشتن شراين تأمين يشرکت يروهاينفر از ن ۷۵۱۵تعداد   ۱/۱۰/۱۳۸۷

 تبديل وضعيت ۱۳۹۳اند تا پايان سال کارگيري شده به ۳۰/۳/۱۳۸۶اريخ بخشنامه) که قبل از ت

 هاي ، شرکتالذکر فوق هاي ت جـذب در بخشنامهيممنوع رغم علي. متاسفانه اند گرديده

روها در حـدود ين نيتعداد ا اند، رو خارج از قواعد نمودهيوابسته همچنان اقدام به جذب ن

منابع  يت به مـوارد مذکور و به منظور ساماندهينفر گـزارش شده است. با عنا ۲۰۳۷۰

 توانند بيني شده در دستورالعمل اجرايي، شرکتهاي وابسته مي انساني موجود و شرايط پيش

ن ين مشموليخود را از ب يبالتصد يسازمان هاي %) از پست۱۰انه معادل ده درصد (يسال

 شرکت را انجام يف اصليکه وظا يمانکاريو پ يانسان يروين تأمين هاي شاغل در شرکت

ت (استخدام) يل وضعيتبد ييط مندرج در دستورالعمل اجرايت شرايدهند با رعا مي

 يبعد هاي ت دستورالعمل مذکور و انجـام استخدامين اجازه منـوط به رعايند. البته اينما

و  يط کشور و اسناد باالدستياست و در حال حاضر با توجه به شرا يق آزمون عمومياز طر

ن از ي. همچنباشد مين روش استخدام ين و عادالنه ترين موجه تريمعاون يم شورايصمت

درصد از  ۱۰انه يشده که سال بيني پيشدات الزم يتمه ياستخدام هاي ه آزمونيمحل سهم

ازات يبا اختصاص امت يق شرکت در آزمون استخداميبتوانند از طر يشرکت يروهاين

جاد ين افراد و ايزش اين روش ضمن حفظ انگيد، ات (استخدام) شونيل وضعيمربوطه تبد

ط (با فرض يسال افراد واجد شرا ۳تواند در طول مدت  يارائه کار مطلوب تر م يد برايام

ن بر اساس دستورالعمل يد. همچنينما يد) را ساماندهيجد يشرکت يرويش نيعدم افزا

وابسته در  هاي کتکارکنان شر ياسـتخدام هاي تيمذکور به منظور کاهش در تنوع وضع

 سپاري برون هاي تيفعال يبرا يمانکاريمصوب) و پ يپست سازمان يتصد يقالب دائم (برا

ن يت مشموليل وضعي. خواهشمند است درصورت موافقت با تبدگردند مي يشده سامانده

 ».يقات و منابع انسانيمعاون تحق ـد. ييصادر فرما ينفر) دستور مقتض  ۳۰۹۷(

حه شماره يرو به موجب اليوزارت ن يرکل دفتر حقوقيذکور، مدت ميدر پاسخ به شکا

  ح داده است که:يتوض ٢٨/١٢/١٣٩٦ ـ٤١٠/٥٤٧١٩/٩٦

دفتر هيأت عمومي ديوان  ٢٦/١٠/١٣٩٦با احترام بازگشت به ابالغيه مورخ «

عدالت اداري در خصوص دادخواست آقاي حيدر ستايش داراي پرونده کالسه 

بـدين  ٣٠/٦/١٣٩٤ـ٥٣٠/٤٠٩٩٥/٩٤نامه شماره ، داير بر ابطال بخش٩٦٠١٣٥٤

معاونت «رساند شاکي طرف دعواي خود را  وسيلـه مـراتب ذيل را به استحضار مي

، تعيين کرده است، در »تحقيقات و منابـع انسانـي وزارت نيرو/ اداره منابـع انساني

ري حـالي که واحدهاي مزبور فاقد شخصيت حقوقي مستقل بوده و از واحدهاي ادا

توانند طرف دعوا قرار گيرند. با اين وصف در خصوص  باشند و تبعاً نمي وزارت نيرو مي

 باشد: خواسته ايشان موارد زير قابل ذکر مي

ـ مرقومه مورد درخواست ابطال گزارش داخلي مجموعه وزارتخانه بوده که ١

الغ شده جهت استحضار وزير نيرو و ارشاد ايشان در مدلول دستورالعمل استخدامي اب

باشد و نيز در مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صالحيت و يا تجـاوز از اختيـارات  مي

نبوده است، لـذا ابطال آن منصرف از صـالحيت مقـرر هيأت عمومي ديـوان عـدالت 

  باشد. اداري مي

از  يا تخطير اشخاص و يا سايشان و يع حق اييبر تض يلينکه دليبدون ا يشاک ـ٢

بدون ضابطه را ارائه  ياز استخدامها يقيا مصاديرو و يمورد عمل توسط وزارت نمقررات 

 اند. رو نسبت دادهيل به وزارت نيرا بدون دل يمنجز مواردغير و ييگو يد، فقط با کلينما

الت و يقانون تشک ٣٣ت فوق مستنبط از ماده يفيبه دادخواست مطروحه با ک يدگيلذا رس

  مواجه است. يبا مانع قانون يداروان عدالت ايد ين دادرسييآ

با توجه به حجم عظيم  ١٣٩٤عالوه بر موارد فوق الزم به ذکر است در سال  ـ٣

جويندگان کار و به منظور ايجاد تعادل و برقراري عدالت استخدامي جهت نيروهاي 

نامه نيازسنجي،  شاغل در شرکتهاي وابسته (غيردولتي) زير مجموعه وزارت نيرو، آيين

 دهي و تأمين منابع انساني و دستورالعمل استخدامي شرکتهاي مذکور تحت عنوانسامان

دستورالعمل نيازسنجي، ساماندهي و تأمين منابع انساني شرکتهاي وابسته (غيردولتي) 

و دستورالعمل اجرايي استخدام شرکتهاي  ٢٢/١/١٣٩٤ـ ١٠٠/٥٠/١٠٩٩٣/٩٤به شماره 

د. متعاقب آن گزارش روند تبديل وضعيت در وابسته (غيردولتي) اصالح و ابالغ گردي

(شماره صادره  ٣٠/٦/١٣٩٤ـ٩٤/د٥٣٠/٤٠٩٩٥شرکتهاي مذکور طي نامه شماره 

) حضور وزير وقت نيرو ارسال گرديد که با توجه به ٢٢/٧/١٣٩٦ ـ٥٣٠/٣٤٩٨٨/٩٤

 الذکر و در چارچوب دستورالعملهاي هامش گزارش فوق ايشان در ١٥/٨/١٣٩٤دستور مورخ 

توانند معـادل ده درصد از پستهـاي سازمانـي بالتصدي  ي، شرکتهاي وابسته ميابالغ

خود را تا سقف بيست درصـد از کل مجـوزهاي   استخدامي ساليانه از بين نيروهاي 
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انساني شاغل در شرکتهاي تأمين نيروي انساني و پيمانکاري که وظايف اصلي شرکت را 

در دستورالعمل اجرايي استخدام و مصوبات دهند با رعايت شرايط مندرج  انجام مي

شوراي معاونين وزارت نيرو، استخدام (تبديل وضع) نمايند. عليهذا با عنايت به موارد 

مذکور ضمن تأکيد بر اين نکته که شرکتهاي وابسته (غيردولتي) زيرمجموعه وزارت 

 د درخواستباشند و نامه مور نيرو تابع تصميمات متخذه توسط مجامع عمومي ذيربط مي

ابطال در حدود اختيارات قانوني صادر شده است، تقاضاي رسيدگي و رد شکايت 

 »مطروحه مورد استدعاست.

ن يس و معاونيبا حضور رئ ٥/٩/١٣٩٨خ يدر تار يوان عدالت اداريد يعموم هيأت

ل شد و پس از يوان تشکيو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب د يوان عدالت اداريد

  مبادرت کرده است. ير به صدور رأيت آراء به شرح زيبا اکثر يبحث و بررس

  

  رأي هيأت عمومي

 شوند ميمحسوب  يردولتيمذکور در نامه مورد اعتراض غ ينکه شرکتهايبا توجه به ا

س مجمع ياد شده به عنوان رئي يار حاصله از اساسنامه شرکتهايرو در مقام اختير نيو وز

 ياداره شرکتها يبرا ير اقدام به قاعده گذاريه عنوان وزم نکرده بلکه بياتخاذ تصم يعموم

 ياستگذارين امر سيآن کرده است و ا يروهاين يت استخداميف وضعين تکلييمذکور و تع

رو است و يارات وزارت نيت خارج از حدود اختي، لذا مصوبه مورد شکاشود ميمحسوب ن

 يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١مستند به بند 

ابطال مصوبه  يش گفته و تسريقانون پ ١٣ابطال شد. با اعمال ماده  ١٣٩٢مصوب سال 

  يب آن موافقت نشد.به زمان تصو

  يمحمدکاظم بهرام ـ يوان عدالت اداريد يعموم هيأتس يرئ

  

  ٢٧/٩/١٣٩٨                                                                          ٩٨٠٠٥٠٥شماره

 بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران هيأترئيس 

  هـامـاره دادنـدالت اداري به شمـوان عـومي ديـعم هيأته از رأي ـيك نسخ

ـ ٧٤٤/٩٥/٢٠١٠ابطال نامه شماره «با موضوع:  ١٢/٩/١٣٩٨مورخ  ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١١٢٦٦١

) ١٠ـ٤) و (١٠ـ٣ـ١ـ بندهاي (٢مديركل امور اداري سازمان تأمين اجتماعي  ٢٩/١/١٣٩٥

 در خصوص مصاحبه علمي آزمون استخدامي ٢٩/١/١٣٩٥ـ  ٧٨٧/٩٥/٢٠١٠بخشنامه شماره 

جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست » سازمان تأمين اجتماعي ١٦/١١/١٣٩٤مورخ 

  گردد. مي ارسال

  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينهيأتمومي و ع هيأتمديركل 

  

  ٩٨/٥٠٥شماره پرونده:     ٢٦٦١شماره دادنامه:    ۱۲/۹/۱۳۹۸ تاريخ دادنامه:

  يوان عدالت اداريد يعموم هيأت مرجع رسيدگي:

  کل کشور يسازمان بازرس شاكي:

 ٢٩/١/١٣٩٥ـ٧٤٤/٩٥/٢٠١٠نامه شماره  ـ١ابطال  موضوع شکايت و خواسته:

) بخشنامه ١٠ـ٤) و (١٠ـ٣ـ١( يبندها ـ٢ ياجتماع تأمينسازمان  يرکل امور اداريمد

مورخ  يآزمون استخدام يدر خصوص مصاحبه علم ٢٩/١/١٣٩٥ ـ٧٨٧/٩٥/٢٠١٠شماره 

  ياجتماع تأمينسازمان  ١٦/١١/١٣٩٤

سرپـرست معاونـت حقوقـي و نظـارت همگـاني سـازمان بازرسـي  گردش کار:

اعالم کرده است  ٢٦/٨/١٣٩٧ـ١٨٨٣٦٤شـور بـه مـوجب شکايت نامه شماره کل ک

  که:

ند آزمون يفرا يرامون بررسيپ ١٢/١١/١٣٩٦ـ١٧٨١٨٩رو نامه شماره ياحتراماً پ«

  :رساند مي يبه آگاه ١٣٩٤در سال  ياجتماع تأمينسازمان  ياستخدام

سازمان  يالرکل امور ميمد ٢٩/١/١٣٩٥ـ٧٤٤/٩٥/٢٠١٠حسب نامه شماره الف ـ 

 يتميآ بيني پيشعدم  رغم علي يجه آزمون استخداميند اعالم نتيدر فرا ياجتماع تأمين

که فرزندان همکاران سازمان  يافراد ينمره برا ١٥» از فرزند همکاريامت«تحت عنوان 

  است که: ين در حاليلحاظ شده است. ا اند، مذکور بوده

ض ناروا و خالف يتبع ينوع ياجتماع مينتأفرزندان کارکنان سازمان  ياز برايامت ـ١

 است. يقانون اساس

ـ امتياز فرزند همکار محاسبه شده در نتايج نهايي آزمون موضوع بخشنامه ٢

رکل امور يمد ٢٩/١/١٣٩٥ـ٧٤٤/٩٥/٢٠١٠و نامه شماره  ٢٩/١/١٣٩٥ ـ٧٨٧/٩٥/٢٠١٠

 (مصوب ياجتماع تأمينسازمان  يد استخداميجد نامه آيينسازمان موصوف وفق  يمال

  .باشد مي يرقانوني) غ٢٨/١٢/١٣٨٦

) يدولتي غيرات عموممؤسس قانون فهرست نهادها و«نکه بر اساس يبا توجه به ا ـ٣

ت بخشنامه ين رو رعاي، از اباشد مي يياجرا هاي در عداد دستگاه ياجتماع تأمينسازمان 

جمهور با  رئيسمعاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني  ١٩/٧/١٣٩٣ ـ٢٠٠/٩٣/٩٧٥٧شماره

دستورالعمل جديد برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاه «موضوع 

ـ ٧٤٤/٩٥/٢٠١٠بوده است. از اين رو ابطال نامه شماره  االجراء براي آن دستگاه الزم» اجرايي

  باشد. مديرکل امور مالي سازمان تأمين اجتماعي مورد درخواست مي ٢٩/١/١٣٩٥

وست ياز تجربه) پي(امت يآزمون استخدام يند مصاحبه علميفرا ١٠ـ٣ـ١د بن ـ٤

مقرر  ياجتماع تأمينسازمان  ٢٩/١/١٣٩٥ـ ٢٩/١/١٣٩٥ـ٧٨٧/٩٥/٢٠١٠بخشنامه شماره 

منعقده با  يبابت هر ماه خدمت تمام وقت در سازمان در قالب قراردادها«داشته است: 

زان يمذکور به م نامه آيين ٢٠ء تبصره ماده سازمان به استثنا ياستخدام نامه آييناستناد 

 يآزمون استخدام يند محاسبه علميفرا ١٠ـ٤و در بند » ازيامت ١٠ک دهم و حداکثر ي

از يرا با لحاظ نمودن امت يآزمون استخدام يياز نهاين امتييتع ياجتماع تأمينسازمان 

  است که: ين در حاليز کرده است. ايتجربه تجو

داوطلبان استخدام  يز تجربه بابت هر ماه خدمت تمام وقت برااياوالً: اختصاص امت

ض يجاد تبعي(ا ياصل سوم قانون اساس ٩ر با بند يآزمون مذکور مغا يند برگزاريدر فرا

  .باشد ميناروا) 

از  قانون مديريت خدمات کشوري نهادهاي عمومي غيردولتي ١١٧ثانياً: به موجب ماده 

 سازمان تأمين اجتماعي که مؤسسه عمومي غيردولتي شمول قانون مذکور خارج گرديده و

  .باشد مياد شده يقانون  ياست مشمول مقررات استخدام

قانون مديريت خدمات کشوري (فصل ششم، ورود به خدمت)  ٤١ثالثاً: در ماده 

ورود به خـدمت و تعيين صالحيت استخـدامي افـرادي که «عنوان شده است: 

هاي صادره،  باشند بـر اساس مجوز اي اجـرايي ميه داوطلب استخـدام در دستگاه

بنا به » شود تشکيالت مصوب و رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصتها انجام مي

امتياز به عنوان تجربه براي هر ماه  ١٠مراتب و با توجه به اينکه اختصاص حداکثر 

 ٩ضوع بند خدمت تام وقت داوطلبان آزمون مورد بحث موجب ايجاد تبعيض ناروا (مو

قانون مديريت خدمات  ٤١اصل سوم قانون اساسي) و عدم برابري فرصتها (ماده 

 فرآيند محاسبه علمي آزمون استخدامي ١٠ـ٤و  ١٠ـ٣ـ١باشد، ابطال بند  کشوري) مي

آن سازمان)  ٢٩/١/١٣٩٥ـ٧٨٧/٩٥/٢٠١٠سازمان تأمين اجتماعي (پيوست بخشنامه 

 »باشد. نيز مورد تقاضا مي

  ر است:يمورد اعتراض به قرار ز هاي متن مقرره

 تأمينسازمان  يرکل امور اداريمد ٢٩/١/١٣٩٥ ـ٧٤٤/٩٥/٢٠١٠الف) نامه شماره 

  :ياجتماع

  استان ياجتماع تأميناداره کل «

  استان ياجتماع تأمينت درمان يريمد

  ١٦/١١/١٣٩٤مورخ  يموضوع: آزمون استخدام

  کميسالم عل

موضوع اعالم  ٢٦/١/١٣٩٥ـ٦٨٢/٩٥/٢٠١٠ احتراماً پيرو دستور اداري شماره

رساند: در نتايج اعالمي  به آگاهي مي ١٦/١١/١٣٩٤نتايج آزمون استخدامي مورخ 

امتياز لحاظ و محاسبه  ١٥جهت فرزندان همکاران سازمان (شاغل و بازنشسته) 

  »گرديده است.

 ٢٩/١/١٣٩٥ ـ٧٨٧/٩٥/٢٠١٠) بخشنامه شماره ١٠ـ٤) و (١٠ـ٣ـ١ب) بندهاي (

  سازمان تأمين اجتماعي: ١٦/١١/١٣٩٤خصوص مصاحبه علمي آزمون استخدامي مورخ  در

 عوامل موثر در آزمون: ـ١٠ـ٣«

....  


