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 شوري یک
  

  )103(ماده »الف«استفساریه تبصره بند طرح
  قانون مدیریت خدمات کشوري

  
  
  

  هاي ارجاعی کمیسیون
  : اصلی 

 

  
  : فرعی 

  
  
  
  
  
  
  قوانین معاونت

  اجتماعی

بودجـه و  برنامـه و   - آموزش، تحقیقـات و فنـاوري  
  محاسبات



٢ 

  تعالی باسمه
  

  محترم مجلس شوراي اسالمی ریاست
   ،نفر از نماینـدگان رسـیده اسـت    33امضاي  احتراماً طرح ذیل که به

  .دشو جهت طی مراحل قانونی تقدیم می
  

همانگونه که مستحضرید ایثارگران داراي مدرك کارشناسی اعم از 
کـه دانشـگاهها، سـازمان امـور     (مدرك دانشگاهی و یا معادل کارشناسی 

اداري و استخدامی کشور و نیز دیگر دسـتگاههاي اجرائـی کـه بـا أخـذ      
هـاي آموزشـی    مجوز از سازمان مذکور و یا دیگـر مراجـع قـانونی دوره   

التحصیالن آن مـدرك تحصـیلی معـادل ارائـه      به فارغ ربط را اجراء و ذي
تــاکنون ضــمن برخــورداري از یــک مقطــع تحصــیلی بــاالتر ) انــد کــرده
قـانون مـدیریت   ) 103(مـاده  ) 1(توانستند به استناد تبصره ذیـل بنـد    می

صالح تا سی و پنج سال  خدمات کشوري مطابق نظر مشورتی مراجع ذي
حاضر ایثارگران داراي مدرك کارشناسی اما در حال  ؛اشتغال داشته باشند

بر اساس نظر سازمان امور اداري واستخدامی از ادامه خـدمت تـا    ،معادل
دلیل یکسان بودن مدارك مذکور، تقاضاي  به. اند سی و پنج سال منع شده

استفساریه به این شرح که آیـا مـدرك تحصـیلی دانشـگاهی کارشناسـی      
شود، بـه   رك معادل را نیز شامل میارشد و باالتر در تبصره مورد نظر مد

  :شود مجلس شوراي اسالمی تقدیم می
ــوش ــاتري دلخ ــلیمانی -اب ــاري -س ــوهکن -س ــافرانی -ک   -پورب

 -شـاهرودي  حسـینی  -الرگـانی  موسـوي  -سـروش  -حسینی محمد  



٣ 

 -پنـاه  نیکـزادي  -نعمتی -گیالنی -داودي -عباس گودرزي -فرهنگی
 -ابطحـی  -کیـا  حسـینی  -ادیـانی  -الشـکی  احمـدي  -امیرحسنخانی

ــواه آزادي ــاجی -خ ــانی ح ــوالدگر -دلیگ ــی -ف ــوري -خدابخش    -ن
 -زاهـدي  -بحرینـی  زاده حسـین  -بهمنـی  -عبـادي  -علیرضا سـلیمی 

   نژاد یوسف -بیگی حسن -بافقی صباغیان
  :رحعنوان ط

  قانون مدیریت ) 103(ماده » الف«استفساریه تبصره بند 
  خدمات کشوري

  :موضوع استفساریه
) 103(مـاده  » الـف «در تبصره بنـد  » مدرك کارشناسی«آیا عبارت 

مـدرك  ) 24/11/1395الحـاقی مصـوب   (قانون مدیریت خدمات کشوري
  گیرد؟ کارشناسی معادل را نیز در برمی

  :پاسخ
) 103(مـاده  » الـف «در تبصره بند » مدرك کارشناسی«عبارت  .بلی

که ارزش قانون مدیریت خدمات کشوري شامل مدرك کارشناسی معادل 
  .شود نیز میاستخدامی دارد 

   



٤ 

  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

  ) 4(ماده نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی و  آییناحتراماً، در اجراي 

  نظـر   25/3/1389قانون تـدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات کشـور مصـوب       

) 103(مـاده  » الـف «استفساریه تبصره بنـد  طرح در مـورد   معاونت قوانین

  .دشو تقدیم میقانون مدیریت خدمات کشوري 

 معاون قوانین

   



٥ 

  .است رعایت شده £
  )نظر کارشناسیاعمال با . (است رعایت شده ¢
.شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  كل تدوين قوانين نظر اداره
  معاون محترم قوانين

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(در اجراي بندهاي  احتراماً
  :دشو کل به شرح زیر تقدیم می نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 

  

  :سابقه تقديم -١
  .ده استشقبالً تقدیم ن ¢ -  130ماده 
  کمیسیون   £/ مجلس £در و در تاریخ               تقدیممورخ             قبالً در جلسه علنی شماره         £ -        

  :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
  

  با تغییر اساسی £
  

  پیش از انقضاء شش ماه  £
  

  با انقضاء شش ماه £
  

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     
  
 : قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  

  نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین
  
 :)شكلي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين -٣

  - 127ماده  - الف
     )نفر 15(حداقل امضاء الزم  - اول

  

  موضوع و عنوان مشخص - دوم
  

         دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - سوم
  

       موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان - چهارم
  

  مواجه با ایراد     است و پیشنهاد آن به عنوان                                      طرح تقدیمی داراي - 138ماده  - ب
  

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی  £
  بدون تغییر اساسی £
 نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از  £

  .باشد می £
 .باشد نمی £

ا موضوع        يك ¢
موضوع يك از بيش £

  

  .باشد نمي ¢
 .باشد مي £

  واحده ماده ¢
 مواد متعدد £



٦ 

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد ¢
.شود مغاير و دليل مغايرت به ضميمه تقديم مياصول / اصلدارد،  £

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . شده است ¢
 .شود ، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مينشده است £

  شود نمي ¢
 شود مي £

  . ندارد ¢
 .دارد £

  . ندارد £
 .دارد £

ــد - ٤ ــاده) ٤(در اجــراي بن ــررات كشــور  ) ٤(م ــوانين و مق ــيح ق ــدوين و تنق ــانون ت   ق
 :٢٥/٣/١٣٨٩مصوب      

  از نظر قانون اساسي؛: اول
  طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت  

  
  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: دوم

     انداز مغایرت چشمهاي کلی نظام و سند  طرح تقدیمی با سیاست  
  

  از نظر قانون برنامه؛: سوم
  طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت  

  
  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  آييناز نظر : چهارم
     
  رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی -140ماده  -الف  

  
  رأي نمایندگان         و نیاز به                     موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب - 181ماده  - ب  

  
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می ...تعداد   

 
تدوین قوانینمدیرکل   

 
_______________________________________________  

  
    قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(طرح تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم با بند -٥

  
 

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   
 
 

٢  
٣  



٧ 

  .وجود ندارد £
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي ¢

  .وجود ندارد £
 .شود وجود دارد كه به شرح ضميمه تقديم مي ¢

  .الزم است ¢
 .الزم نيست £

  كل اسناد و تنقيح قوانين نظر اداره
  

  معاون محترم قوانين
قانون تـدوین و تنقـیح   ) 4(ماده )  3(و ) 1(احتراماً در اجراي بندهاي 
کل به شـرح زیـر    نظر این اداره 25/3/1389قوانین و مقررات کشور مصوب 

  :شود تقدیم می
  

 ):                    ١(در اجراي بند  -١
  درخصوص طرح تقديمي قوانين متعارض  -الف
                 

  
  درخصوص طرح تقديمي قوانين مرتبط  -ب

                        
  

 ):٣(در اجراي بند  -٢
 قانونگذاري در اين موضوع    هاي به عمل آمده  با عنايت به بررسي 

  
  

  .شود كل به ضميمه تقديم مي برگ سوابق قانوني و نظر اداره سهتعداد 
  
  

  مديركل اسناد و تنقيح قوانين
   



٨ 

  کل اسناد و تنقیح قوانین ضمیمه نظر اداره
  کل به انضمام سوابق قانونی نظر اداره

  

  كل نظر اداره - الف
 )103(ماده  »الف«در تبصره بند » با داشتن مدرك کارشناسی«از آنجایی که عبارت  - 1

شود بنابراین  استنباط نمی» یا معادل کارشناسی آن«ابهامی ندارد و از این عبارت مفهوم 
 شوراي محترم نگهبان از اصل 10/3/1376تاریخ  76/21/583بر اساس نظر تفسیري شماره 

ابهام قانون نیست تضییق و توسعه قانون در مواردي که رفع نون اساسی، قا )73(هفتاد و سوم 
قانون  )73(هفتاد و سوم  اصل لذا ارائه استفساریه مذکور مغایر با. شود تفسیر تلقی نمی

   .اساسی است
اصالح تبصره ماده مذکور همراه با پیش بینی محل تأمین «پیشنهاد می شود طرح در قالب  - 2

 .تنظیم و تقدیم مجلس گردد» بار مالی آن
 
  سوابق قانوني - ب

  قانون مدیریت خدمات کشوري) 103(ماده » الف«جدول سوابق قانونی طرح استفساریه تبصره بند 
 مواد تاریخ تصویب عنوان ردیف

قانون )  103( ماده  »الف«قانون اصالح بند  1
24/11/1395 مدیریت خدمات کشوري  ماده واحده 

8/7/1386 قانون مدیریت خدمات کشوري 2  103 

قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان  3
 انقالب اسالمی

31/03/1374  18 

2/10/1391 رسانی به ایثارگرانقانون جامع خدمات 4  28 

ممنوعیت صدور مدرك معادل در دانشگاهها و  5
 )شوراي عالی انقالب فرهنگی(عالی  مراکز آموزش

9/3/1377  کل بندها 

  
  قانون مدیریت خدمات کشوري )  103( ماده  »الف  «قانون اصالح بند 

 7/ 8قانون مدیریت خـدمات کشـوري مصـوب    )  103( ماده ) الف ( یک تبصره به بند  -ماده واحده 
 : به شرح زیر الحاق می شود  1386/

ایثارگرانی که بـه موجـب قـوانین و مقـررات مربـوط از امتیـاز یـک مقطـع تحصـیلی بـاالتر            -تبصره 
ماده می باشند و مـی تواننـد تـا سـی و     برخوردارند نیز با داشتن مدرك کارشناسی ، مشمول حکم این 

 .پنج سال خدمت نمایند 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم بهمن مـاه یکهـزار   



٩ 

به تأییـد شـوراي    1395/ 12/ 4و سیصد و نود و پنج مجلس شوراي اسالمی تصویب شد و در تاریخ 
 .نگهبان رسید 

 علی الریجانی -ي اسالمی رئیس مجلس شورا
  

  قانون مدیریت خدمات کشوري
  :ـ دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر می تواند کارمند خود را بازنشسته نماید  103ماده 
حداقل سی سال سابقه خدمت براي مشـاغل غیرتخصصـی و سـی و پـنج سـال بـراي مشـاغل        ) الف 

و باالتر با درخواست کارمند براي سنوات بـاالتر از   تخصصی با تحصیالت دانشگاهی کارشناسی ارشد
 .سال  30

ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یـک مقطـع   ) 24/11/1395الحاقی (-تبصره 
تحصیلی باالتر برخوردارند نیز با داشتن مدرك کارشناسی ، مشمول حکم این مـاده مـی باشـند و مـی     

 . خدمت نمایند  توانند تا سی و پنج سال
 .حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق ) ب 

بـراي متصـدیان   » ب « و همچنین شرط سـنی مزبـور در بنـد    ) الف ( ـ سابقه مذکور در بند   1تبصره 
ی بـراي زنـان   مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلوالن تا پنج سال کمتر می باشد و شـرط سـن  

 .منظور نمی گردد 
ـ دستگاههاي اجرائی مکلفند کارمندانی کـه داراي سـی سـال سـابقه خـدمت بـراي مشـاغل          2تبصره 

غیرتخصصی و شصت سال سن و همچنین کارمندانی که داراي سی و پنج سال سـابقه خـدمت بـراي    
دان بازنشسـته  مشاغل تخصصی وشصت و پنج سال سن می باشـند را رأسـأ و بـدون تقاضـاي کارمنـ     

 .نمایند 
ـ دستگاههاي اجرائی موظفند کارمندانی را که داراي شصت و پنج سال سن و حـداقل بیسـت   3تبصره 

سقف سنی بـراي متصـدیان مشـاغل تخصصـی     . و پنج سال سابقه خدمت می باشند را بازنشسته کنند 
بیست و پنج سال اسـت   کارمندان تخصصی فوق الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از. هفتاد سال است 

، درصورتی که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند می توانند تا رسیدن به بیست و پنج سال 
  .سابقه ، ادامه خدمت دهند و درغیراین صورت بازخرید می شوند 

 
  قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی

ین قانون مکلفند نسبت به احتساب یک مقطع تحصـیلی بـاالتر از   کلیه دستگاههاي مشمول ا - 18ماده 
نظر امتیازات شغلی و سایر امتیازات مقرر در قوانین و مقررات مربوط براي جانبازان اقدام و حقـوق و  

  . مزایاي آنان را مطابقت نمایند
  

  رسانی به ایثارگرانقانون جامع خدمات
کلیه دستگاههاي مشمول این قانون مکلفند نسبت به اعطاي امتیازات دیـپلم بـه    – 28ماده   

شهدا و مفقودان زیر دیپلم و احتساب مزایاي یک مقطع تحصیلی باالتر به کلیه شهدا و مفقـودان داراي  
  .مدرك دیپلم و باالتر همانند جانبازان و آزادگان اقدام و حقوق و مزایاي آنان را مطابقت دهند



١٠ 

  
  وعیت صدور مدرك معادل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالیممن

شوراي عالی انقالب فرهنگی درخصوص موافقـت اصـولی بـا     14/4/74مورخ 358پیرو مصوبه جلسۀ 
موضـوع نامـه   ( حذف مدرك معادل و براسـاس گـزارش عملکـرد وزارت فرهنـگ و آمـوزش عـالی       

و تأیید کمیسیون مشورتی ، که اشعار مـی  ) وزارت فرهنگ و آموزش عالی  21/7/77مورخ  11959/2
 : دارد 
طاي مدرك معادل ناشـی از گذرانـدن دوره هـاي آموزشـی مصـوب سـازمان امـور اداري و        اع -الف 

استخدامی و همچنین دوره هاي غیررسمی برگزار شده توسط دانشگاهها و مؤسسـات آمـوزش عـالی    
 . متوقف گردیده است 

وره هـاي  با توجه به لغو امتیاز مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی نوع دوم ، اجراي د -ب 
 . معادل در این مؤسسات عمال متوقف مانده است 

براي تبدیل مدارك معادل اعطایی کمیسیون ارزشیابی مدارك تحصیلی خـارج کشـور ، برحسـب     -ج 
اول آنکه دارنده مدرك معادل با گذراندن واحدهاي جبرانی در . مورد دو راه حل پیش بینی شده است 
رك معادل خود را به مدرك رسمی تبدیل کند و دیگر اینکـه در  یکی از دانشگاههاي داخل کشور ، مد

درصد نمره آزمون آخرین فـرد پذیرفتـه شـده در    80آزمون ورودي مقطع باالتر شرکت کرده و حداقل 
 . رشته مربوط را کسب کرده باشد 

بـه  با توجه به اصالح آیین نامه آموزشی دوره هاي کاردانی و کارشناسی ، اعطـاي مـدرك معـادل     -د 
 . دانشجویان مشروطی مشمول اخراج منتفی اعالم شده است 

کمیسیون تدوین آیین نامه هاي آموزشی ، حذف مدرك معادل در دوره کارشناسی ارشد را جهـت   -ه 
 . تصویب به شوراي عالی برنامه ریزي پیشنهاد کرده است 

یـام نـور ، اعطـاي مـدرك     با توجه به متوقف شدن دوره هاي آموزشی نیمه حضوري در دانشگاه پ -و 
 . معادل به دانشجویان منتفی است 

 : مقرر گردید 
در مواردي باعث توقف صدور مدرك معـادل گردیـده و در    -شوراي عالی جهتگیریهاي فوق را که « 

تأییـد مـی نمایـد و از ایـن پـس       -برخی موارد نیز در آینده نزدیک منجر به این توقف خواهد گشت 
 ». سط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ممنوع می باشد اعطاي مدرك معادل تو

 سید محمد خاتمی –رییس جمهور و رییس شوراي عالی انقالب فرهنگی 
 

 
  




