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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 2426 :ماره دادنامهش

 21/8/1398 :دادنامه ختاري

 97/3976: روندهپ شماره

 : هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمرجع رسیدگی

 خانم معصومه حاجیان: یشاك

بند شرط سن مصوبه هیأت امنای دانشگاه فنی و حرفه ای در اجرای بند ذ  ابطال : موضوع شکايت و خواسته

 جمهوری اسالمی ایران  قانون برنامه ششم توسعه 64ماده 

ابطال بند شرط سن مصوبه هیأت امنای دانشگاه فنی شاکی به موجب دادخواست و الیحه تکمیلی  :كار گردش     

ستار شده و در جهت جمهوری اسالمی ايران  رنامه ششم توسعهقانون ب 64و حرفه ای در اجرای بند ذ ماده  را خوا

 تبیین خواسته اعالم کرده است که:

سال  16به استحضار می رساند اينجانب معصومه حاجیان نیروی حق التدريس دانشکده شريعتی با سابقه حدود  "  

و از بهمن  1375تا تیر  1372مهر  به مدت دو سهههال و نیم قراردادی و از 1372تا شههههريور  1370)از فروردين 

سط  1397تا بهمن  1386 شم. پیرو بند ذ ماده  تساع 16به طور متو قانون برنامه  64حق التدريس در هفته( می با

ششم توسعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است نسبت به ساماندهی مربیان حق التدريس آموزشکده های 

سال دوم اجرای قانون فنی و حرفه ای زير مجموعه وزا رت آموزش و پرورش كه به وزارت مذكور انتقال يافته اند، تا 

 از ابتدای اجرای قانون برنامه دانشکده ها  65برنامه اقدام نمايد. ) ساماندهی نشده و بیکار هم شده ايم( بند پ ماده 
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قول و و آموزشههکده های فنی حرفه ای زير مجموعه وزارت آموزش و پرورش با كلیه امکانات، اموال منقول و ریرمن

ناوری ملحق نیروی انسهانی و دارايیها و تعهدات و مسهلولیتها از وزارت مذكور منت ع و به وزارت علوم، تحقیقات و ف

 می گردد. 

همه افرادی كه از قبل يا سهههال  اطالعات 1396در تابسهههتان  شهههد آوریاطالعات اولیه جمع  1395ماه  ر دید   

ستمر تا  سابقه حق التدريس 1389 صورت م شد. )البته  1397-1396به  ستمی جمع آوری  سی صورت  شتند به  دا

نفر شديم. سازمان اداری و  1300عات فوق تعداد مغاير هم اين فرم را پر كردند( بر اساس اطال همکاران با شرايط

نفر مربیان حق التدريس آموزشکده های  1300ذكر شده مجوز استخدام  یتخدامی كشور بر اساس تکلیف قانوناس

 فنی حرفه ای وزارت علوم را صادر كرد. با شرايط ذيل:

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق ديپلم و باالتر، اشتغال به تدريس  وجود پست بالتصدی در آموزشکده های مذكور،  

ساعت در هفته  8ساعات تدريس  ن، داشتن میانگی1396-1397تا سال  1389-1390ر از سال به صورت مستم

شروط بر اينکه در هیچ ترمی كمتر از  سال  6)م ست. البته مربیانی كه بعد از  ضروری ا شد(  بنا به  1390ساعت نبا

ست و حداكثر  شته 2عذرهای قانونی كه در اختیار آنها نبوده ا سال حق التدريس ندا اهی معتبر از اند با ارائه گو نیم

يید هیأت اجرايی دانشگاه می توانند از مجوزهای صادره بهره مند شوند. دكتر صدری با بیان مراجع ذی صالح با تأ

سامانده اينکه اين افراد به ضو ریر هیأت علمی  سته،  یصورت ع ش شمولین نبايد بازن صريح كرد: م شد ت خواهند 

ستخدم د ستگاه و يا م شند و به مدت بازخريد د ستگاهی ديگر با شکده ای كه بر  5ر د شکده يا دان سال در آموز

شارل گرديده و اجازه نقل و انتقال نخواهند. )نقل از  شده اند  ساماندهی  ستان  ساس نیاز وزارت علوم در همان ا ا

 سايت خبری شعار سال(

بند ذ برای اسههتخدام مدرسههین و مربیان به صههورت حق التدريس آزاد جا مانده از اسههتخدام آموزش و پرورش و   

 رفه ای تحت هدانشگاه فنی ح 1390ال هسال می باشد، تا قبل از س 16تا  8وابق باالی هد پرسنلی و با سهراً با كهاكث
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عنوان آموزشکده ها زير نظر مجتمع پیامر اعظم )ص( وابسته به وزارت آموزش و پرورش بود كه با مصوبات مجلس 

برنامه پنجم توسهههعه از ابتدای اجرای قانون برنامه دانشهههکده ها و  23طی بند پ ماده  1389و دولت در سهههال 

شکده های فنی حرفه ای زير مجموعه وزار اموال منقول و ریرمنقول  ت آموزش و پرورش با تمام دارايی و كلیهآموز

و نیروی انسانی و دارايیها و تعهدات و مسلولیتها از وزارت مذكور منت ع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق 

ه سههال می گردد. اين اتفاق در حالی صههورت پذيرفت كه مطابق قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدريس مصههوب

سال  1388 صوب  سمی بوديم كه زمان به تأ 1389و الحاقیه آن م ستخدام ر ستحق ا سید م شورای نگهبان ر يید 

 موكول شده بود با انتقال آموزشکده ها به وزارت علوم، استخدام میسر نشد. 1390اجرای آن به سال 

شماره    شنامه  شکده فنی وحرفه ای در بخ صورتی كه دان شماره  23/8/1397-11078/25در  شنامه  پیرو بخ

تا سههال  1389-1398)اشههتغال به تدريس به صههورت مسههتمر از سههال  4ماده  1بند  48/210/25-3/6/1397

ساعات تدريس  1397-1396 شتن میانگین  نکه در هیچ ترمی ساعت در هفته ) مشروط بر اي 8)بدون انفصال(، دا

شد(( دستورالعمل اجرايی ماده  6كمتر از  صالح كرده اند: مربیانی  64ساعت نبا شرح ذيل ا كارگروه هیأت امنا به 

صیلی  سال تح سی حداقل  1390 -1389كه حداقل از  سابقه حق التدري ساعت در  6با میانگین ترم )  8دارای 

اين بخشنامه شرايط سازمان اداری استخدامی كشور و همچنین  د مشمول استخدام شده اند(. بر اساسنشهفته می با

سابقه  64قانون بند ذ ماده  سها با  ست. حق التدري شده ا شده اند ولی افرادی با  4در نظر گرفته ن ستخدام  سال ا

شده، خواه 16تا  11سابقه  ستندات قانونی ارائه  ستخدام جا مانده اند. با توجه به م سن از ا ان سال به دلیل كبر 

شگاه فنی وحرفه ای در اجرای بند ذ ماده  صوبه هیأت امنای دان سن م شرط  ست ابطال بند   64احقاق حق و درخوا

  "قانون برنامه ششم توسعه را دارم.

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:  

 دارای مدرک تحصیلی فوق ديپلم و باالتر باشند. -3 "  
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آيین نامه استخدامی اعضای ریر هیأت علمی، حداكثر سن برای دارندگان مدارک  4تبصره: با توجه به بند م ماده   

سال، كارشناسی ارشد، دكتری حرفه ای و سطح سه  30تحصیلی كاردانی، كارشناسی و سطوح يک و دو حوزوی 

سطح سال، د 35حوزوی  سابقه حق التدريس  40حوزوی  4كتری تخصصی و  سال  شد كه به ازای هر  سال می با

معاون اداری  -يک سال به حداكثر سن حسب مدرک تحصیلی اضافه خواهد شد. 1/7/1397يید، تا تاريخ أمورد ت

  " و مالی و مديريت منابع

شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی، قراردادها و   سخ به  شگاه فنی و  در پا شکایات دان سخگویی به  پا

توضممید داده  4/4/1398-3399/25حرفه ای )وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( به موجب الیحه شممماره 

 است که:

صراحتاً در بند )ذ( ماده  "   صرفاً وزارت علوم مکلف به  64همان گونه كه  ست،  ششم قید گرديده ا قانون برنامه 

شد و تکلیفی ستای اجرای اين بند، به  ساماندهی می با ست. در را ستگی پیش بینی نگرديده ا ش برای جذب و بازن

استناد دستور بیست و نهم اولین نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاه، شرايط و ضوابط تبديل وضعیت تعیین و 

و  5، 4با مواد  دستورالعمل مذكور، شرايط عمومی مشمولین تبديل وضعیت مطابق 3تصويب گرديد. به موجب ماده 

شد. مطابق بند )م( ماده  6 ضای ریر هیأت علمی می با ستخدامی اع شرايط قانونی  4آيین نامه ا آيین نامه از جمله 

شگاه مشخص شده است. همچنین به  ستخدام و جذب در دان ستخدام حداقل و حداكثر سن برای ا ضروری جهت ا

صره ماده  ستناد تب سابقه حق التد 3ا سال  ضوع بند )م( آيین نامه به ازای هر  سن مو سال به حداكثر  سی يک  ري

  "حسب مدرک تحصیلی اضافه خواهد شد.

رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری با حضور  21/8/1398هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ     

 آراء به شرحپس از بحث و بررسی با اکثریت و  مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و رؤساو 
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 .زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

 هیأت عمومی رأی

و مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی امکان تفویض قانون احکام دائمی برنامه های توسعه كشور  1در ماده 

أت امنا در خصوص موضوع دستورالعمل پیش بینی نشده است و بر این اساس تفویض یاختیار از سوی ه

اختیار صورت گرفته فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر برخی از 

 27/9/1397-1181مصوبات هیأت امنا که متضمن تفویض اختیار بوده اند را از جمله طی دادنامه شماره 

قانون برنامه ششم توسعه  64ل کرده است. با توجه به مراتب مذکور دستورالعمل اجرایی بند )ذ( ماده ابطا

آن ناظر به تعیین شرایط عمومی( به علت عدم صالحیت کارگروه  3)از جمله ماده  جمهوری اسالمی ايران

 رسی ديوان عدالت اداریقانون تشکیالت و آيین داد 88و ماده  12ماده  1بند تصویب کننده آن مستند به 

 ./ ابطال می شود 1392مصوب سال 

 
 محمدكاظم بهرامی                                                            

 رئیس هیأت عمومی ديوان عدالت اداری                                                       
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