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 فهرست

 عنوان •

o متن فرمان حضرت امام خمینی رحمه اللّه علیه 

o ابالغ قانون تسرّی قانون گزینش معلمان توسط ریاست جمهوری 

o ارسال قانون تسرّی قانون گزینش معلمان توسط مجلس شورای اسالمی 

o ماده واحده قانون تسرّی قانون گزینش معلمان 

o ابالع قانون گزینش معلمان توسط 

o سط مجلس شورای اسالمینش معلمان توارسال قانون گزی 

o گزینش مواد قانون: 

 ماده یک: گزینش بر اساس فرمان امام رحمه اهلل علیه ▪

 ماده دو: ضوابط عمومی گزینش ▪

 ماده سه: ارکان گزینش کشور ▪

 ماده چهار: ترکیب هیأت عالی گزینش ▪

 ماده پنج : وظایف رئیس جمهور در اجرای گزینش کشور ▪

 ت جمهوریماده شش: اختیارات ریاس ▪

 ماده هفت: تشکیالت گزینش ▪

 ماده هشت: وظایف هیأت مرکزی گزینش ▪

 ماده نه: وظایف دبیر هیأت مرکزی گزینش ▪

 ماده ده: وظایف هسته های گزینش ▪

 ماده یازده: وظایف مدیر هسته ▪

 در امر گزینش ماده دوازده: وظایف دستگاه ▪

 ماده سیزده: ضوابط ویژه کارگزاران گزینش ▪

 گی به شکایاتماده چهارده: رسید ▪

 ماده پانزده: بنای صدور رأی در گزینش ▪
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 ماده شانزده: زمان انجام گزینش ▪

 ماده هفده: نحوه همکاری دستگاهها با گزینش ▪

 ماده هجده: آیین نامه اجرایی ▪

  

  

o قانون گزینش آیین نامه اجرایی : 

 ابالغ آیین نامه اجرایی قانون گزینش معلمان توسط ریاست جمهوری ▪

 ون گزینش معلمان توسط مجلس شورای اسالمیمه اجرایی قانارسال آیین نا ▪

 متن آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور ▪

 فصل اول : کلیات ▪

 فصل دوم: ضوابط عمومی و ضوابط انتخاب اصلح ▪

 فصل سوم: تشکیالت ، حدود وظایف و صالحیتها ▪

 فصل چهارم: نظارت و بازرسی و رسیدگی به شکایات ▪

 فصل پنجم: سایر مقررات ▪

 15/1/1361 تاریخ به گزینش امر در علیه تعالی اهلل رضوان خمینی امام حضرت اسالمی انقالب کبیر رهبر متن فرمان 

 الرّحیم م اللّه الرّحمنبس

 اداری و قضائی تخلفات پیگیری ستاد  

از آنچه در این کتابها و جزواتی از این قبیل اخیراً چند کتاب به عنوان سئواالت دینی و ایدئولوژی اسالمی را مالحظه نمودم و بسیار متأسف شدم 

است و آنها را میزان رد و قبولی افراد قرار داده اند این نوشته ها که  عمومی مطرح شده به اسم اسالم ، این دین انسان ساز الهی برای گزینش

به اسم دیانت و اسالم منتشر شده است از کتب و مشحون از سئواالت غیر مربوط به اسم دیانت و احیاناً مستهجن و اسف آور است از آنجا که 

و به وزیر ارشاد توصیه نمودم که امثال این کتب را در اسرع وقت جزوات انحرافی است که برای حیثیت اسالم و جمهوری اسالمی مضر است 

دوین آنها دخالت داشته اند دارای حسن جمع آوری و فروش و خرید و نشر آنها را ممنوع شرعی اعالم نمایند شاید بسیاری از افرادی که در ت

شوه نمودن چهره نورانی اسالم و یا جمهوری اسالمی بدین امر نیت بوده اند لکن احتمال نفوذ شیاطین در این نحو مسائل قوی است که برای م

 اقدام نموده اند لهذا مراتب زیر را از ستاد محترم خواستارم؛

م می نمایم جه در قوای مسلح و یا در وزارتخانه و ادارات و در سراسر کشور تشکیل شده اند منحل اعالتمام هیئتهائی را که به نام گزینش  -1

 چه در مراکز آموزش و پرورش تا برسد به دانشگاهها تمام آنها منحل است و ستاد انحالل را اعالم نماید.
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اخالق کریمه و فاضل و  از افراد صالح و متعهد و عاقل و صاحب دهد تا هیئتهائی به جای هیئتهای منحلهستاد موظف در اسرع وقت دستور  -2

ن افراد متوجه به مسائل روز تعیین تا در گزینش افراد صالح بدون مالحظه روابط اقدام نماید و گزینش زیر نظر آنها انجام گیرد و دقت شود تا ای

لی افراد است مگرآنکه از گروهکها  تذکر داده ام میزان در گزینش حال فعکار و سهل انگار نباشند و چنانچه قبالًتنگ نظر و تندخو و نیز مسامحه 

تکب و مفسدین باشند یا حال فعلی آنها مفسده جوئی و اخالل گری باشد و اما کسانی که در رژیم سابق بواسطه جو حاکم یا الزام رژیم ستمگر مر

ها نشود که این ظلم است و مخالفت رگشته اند تندرویهای جاهالنه در حق آنولی فعالً به حال عادی و اخالق صحیح ببعضی نارواها شده اند ، 

 دستور اسالم و باید ممنوع اعالم شود.

ز در جواب از آنجا که بسیاری از سئوالهای اسالمی این کتابجه ها از مسائل غیر محل ابتالء می باشد که شاید فضال و علمای زحمت کش نی-3

خالف است این نحوه سئواالت به هیچ وجه معیار در گزینش افراد نیست و  آنها غلط و بعض از سئوال و جوابها بر آنها عاجز باشند و نیز بعضی

عی که ندانستن آنها برای آنان اشکال و عیبی ندارد الزم است ستاد محترم اشخاصی را مأمور کند که اگر افرادی چه به واسطه سوالهای شر

اسالم ارتباط ندارد از ادارات و یا وزارتخانه ها و یا دیگر مراکز اخراج شده م ندارد و چه سئوالهای ناروائی که به دانستن آنها برای این اشخاص لزو

ست آنان را به محل اند و یا به واسطه آن استخدام نشده اند تشخیص داده تا اگر اخراج و یا عدم پذیرش به صرف این امور و اشتباه آن بوده ا

است طلم فاحش است و محروم نمودن کشور از اشخاص مفید می باشد که از همه  دانند که این نحوه عمل که با آنها شدهخود برای خدمت برگر

تا نظیر این افعال  اینها باید جلوگیری شود و نیز از افراد صحیحی که در هیئتهای گزینش بوده اند قدردانی شود و به افراد دیگر آنها نصیحت شود

 قع شود.در کشور اسالمی وا

ستاد محترم دستور دهد کتابچه های مختصری شامل بعضی از مسائل شرعی که محل اطالع عموم است و مسائل اعتقادی که دانستن آنها -4

ل مناسب یا شغل افراد با نظارت در اسالم الزم است بطور ساده و بدون معماها که در این کتب و نشریات انحرافی موجود است و بعضی مسائ

مسائل سیاسی و اجتماعی تهیه شود و آنها را در دسترس افراد قرار داده و در صورت احتیاج  مطلع از احکام اسالم و متوجه به اطرافاشخاص 

هدایت جاهالن منظور نظر اصبل اشخاص را آموزش دهند و بدون آموزش سئوال از آنها نشود و میزان رد و قبول موازین اسالم و انسانی باشد که 

 است.

تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروههای خرابکار مطقاً ممنوع است و سئوال از افراد به اینکه چند معصیت نمودی چنانچه بنا  -5

این نحوه امور خالف اخالق به بعضی گزارشات این نحوه سئواالت می شود مخالف اسالم و تجسس کننده معصیت کار است باید در گزینش افراد 

 ف شرع مطهر ممنوع شود.اسالم و خال

بنا به گزارش رسیده بعضی از کالسهای درس که در ارتش و سپاه و سایر مراکز نظامی و انتطامی تأسیس شده است. مستهجن و مبتذل است  -6

کمال جدیت به اصالح  ن جانب در نیروهای نظامی و انتظامی باباید این کالسها به وسیله اشخاص عالم و عاقل و متعهد اداره شود و نمایندگان ای

ه کار خود ادامه دهد این ستاد موظف است برای هر وزارتخانه و یا مراکز دیگر کتابچه هائی مناسب با کار آنان به صورتی معقول آنان پرداخته و ب

 ری نمایند.و اسالمی تهیه نموده و از تبلیغات جاهالنه و احیاناً ضد انقالبی جلوگی

 اهلل رحمه و علیکم والساّلم                                                               

 الخمینی الموسوی اهلل روح                                                               

 ی(هجری قمر 1403ربیع االول  20)  1361ه ما دی 15                                                           

 کشور سازمان امور اداری و استخدامی

 قانون تسرّی قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که در

ی نگهبان رسیده و طی نامه به تأیید شورا 26/2/1375ب و در تاریخ مجلس شورای اسالمی تصوی 9/2/1375جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 

 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابالغ می گردد. 30/2/1375ق مورخ -4948شماره 

 رئیس جمهور -اکبر هاشمی رفسنجانی



 

 

 قانون گزینش

4 

 رونوشت بانضمام تصویر قانون به:

 و نفت ملی های شرکت -کشور سراسر استانداریهای –، مؤسسات دولتی  سازمانها ، ها وزارتخانه کلیه – دفتر مقام معظم رهبری

 – شهرداریها – احمر هالل جمعیت – ایران ملی صنایع سازمان – ایران صنایع نوسازی و گسترش سازمان – پتروشیمی و گاز

 – محاسبات دیوان –هور جم رئیس اول معاون دفتر – قضائیه قوه ریاست دفتر – جمهور رئیس دفتر – اجتماعی تأمین سازمان

 امور کل اداره – کشور مقررات و قوانین کل اداره – حقوقی کل اداره – دولت هیأت دفتر – اسالمی شورای لسجم قوانین اداره

 می ابالغ( روزنامه در درج جهت)  ایران اسالمی جمهوری رسمی روزنامه – نظام مصلحت تشخیص مجمع دبیرخانه – مجلس

 .شود

 بسمه تعالی

 هاشمی رفسنجانی ضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقایح

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

طرح تسرّی قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که دو 

مجلس شورای اسالمی  5/2/1375نبه مورخ تصویب شده بود در جلسه علنی روز چهارش 4/6/1375فوریت آن در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 

 با اصالحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.

  علی اکبر ناطق نوری

 اسالمی شورای مجلس رئیس

 بسمه تعالی

 و مؤسسات و سازمانها و ها وزارتخانه سایر کارکنان به پرورش و آموزش کارکنان قانون تسرّی قانون گزینش معلمان و

 دولتی شرکتهای

 و ضوابط اجرای و گزینش امر ، کشور سراسر گزینشهای در واحد سیاست اعمال و( ره) امام حضرت فرمان کامل اجرای بمنظور –ماده واحده 

می ، سازمان گسترش شرکتهای دولتی ، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشی ه آن در کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات وب مربوط مقررات

ی و نوسازی صنایع ایران ، سازمان صنایع ملی ایران ، جمعیت هالل احمر ، شهرداریها ، سازمان تأمین اجتماعی ، بانکها ، مؤسسات و شرکتها

تأمین می شود.و  ی که تمام یا قمستی از بودجه آنها از بودجه عمومینون بر آنها مستلزم ذکر نام است مؤسسات و شرکتهائدولتی که مشمول قا

همچنین گزینش کارکنانی که به دستگاههای مشمول قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مأمور یا منتقل گردند و نهادهای 

 ر در قانون مذکور خواهند بود.انقالب اسالمی تابع احکام مقر

و مؤسسات آموزش عالی غیر بورسیه یا غیر متعهد خدمت و مراکز آموزش عالی غیر وابسته به دستگاههای ورود به دانشگاهها داوطلبان  -1تبصره 
المی ایران ) اعم از کادر مذکور در فوق ، قضات و اعضاء هیأتهای علمی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی ، پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اس

 خود خواهند بود.، سپاه و نیروهای انتظامی( تابع احکام مربوط به  نظامی و غیر نظامی ارتش

در هر مورد که برای وزیر یا وزارت آموزش و پرورش در قانون یاد شده حکمی پیش بینی شده است در دستگاههای مذکور حسب  -2تبصره 

 مورد باالترین مقام دستگاه ذیربط عهده دار وظایف مقرر خواهد بود.

مورد استفاده از امکانات شامل کلیه دستگاههای مشمول قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در  12ه ماد 2تبصره  حکم -3تبصره 

وط ماده واحده خواهد بود و در صورتیکه بعضی از شرکتهای دولتی و وابسته به دولت فاقد واحد گزینشی باشند از نیروها و امکانات موجود مرب

 متبوع خود استفاده خواهند کرد. به گزینش دستگاه
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سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم اردیبهشت ماه یکهزارو سیصدوهفتاد و پنج مجلس شورای قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 

 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 26/2/1375اسالمی تصویب و در تاریخ 

 اسالمیرئیس مجلس شورای -علی اکبر ناطق نوری

 بسمه تعالی

 نهاد ریاست جمهوری

7936- 04/07/1374 

ش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهاردهم شهریور ماه یکهزارو سیصدوهفتاد و چهار قانون گزین
واصل شده  28/6/1374ق مورخ -4365شماره  به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه 22/6/1374مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 الغ می گردد.است به پیوست جهت اجراء اب

 رئیس جمهور-اکبر هاشمی رفسنجانی

 بسمه تعالی

 4265ق ـ 

28/06/1374 

 حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

رای اسالمی با اصالحاتی در مجلس شو 14/6/1374سه شنبه مورخ جع آن که در جلسه........علنی روز طرح تعیین ضوابط گزینش معلمان و مر

 ./گردد می       عنوان و متن تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال

 نوری ناطق اکبر علی                                                                                                                                                         

 اسالمی شورای مجلس رئیس                                                                                                                                                    

 بسمه تعالی

 4265ق ـ 

   28/06/1374 

  
 ماده پرورش و آموزش کارکنان و معلمان گزینش قانون

حضرت امام خمینی )ره( به شرح  15/10/1361گزینش مربیان پرورشی ، معلمان و کلیه کارکنان آموزش و پرورش بر اساس فرمان مورخ  -1

 هد بود.زیر خوا

  

 ضوابط:
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دی و سیاسی کارکنان آموزش و پرورش ، مدارس غیر انتفاعی ، سازمانها و شرکتهای تابعه اعم از ضوابط عمومی گزینش اخالقی ، اعتقا -2ماده 

و خارج ، اعزام  داوطلبان مراکز تربیت معلم ، دانشسرای تربیت معلم ، تعهد دبیری ، متعهدین خدمت و استخدام و اشتغال ، بورسیه های داخل

گاهها برای مشاغل آموزشی و غیر آموزشی ، عالوه بر داشتن شرایط عمومی استخدام ، ) صالحیت مأمورین ثابت ، مأمورین و منتقلین سایر دست

 علمی و توانائی جسمی و روانی( به قرار ذیل است:

 سی جمهوری اسالمی ایراناعتقاد به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اسا -1

 التزام عملی به احکام اسالم -2

 عتقاد و التزام به والیت فقیه ، نظام جمهوری اسالمی و قانون اساسیا -3

 عدم اشتهار به فساد اخالقی و تجاهر به فسق -4

نها از طرف مقامات صالحه اعالم شده و یا عدم سابقه وابستگی تشکیالتی ، هواداری از احزاب و سازمانها و گروههائی که غیر قانونی بودن آ -5

 به ایشان احراز شود.می شود مگر آنکه تو

 عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر -6

 عدم اعتیاد به مواد مخدر -7

ئط اقلیتهای مذهبی مصرح در قانون اساسی از نظر اعتقادی و عملی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تابع شرا 3در خصوص بند  -1تبصره 

 اسالمی باشند. خاص خود می باشند و در هر حال نباید متجاهر به نقض احکام

ایثارگران در گزینش دارای اولویت می باشند و در موارد محدودیت ظرفیت و کثرت تقاضا ، مالکهای تقدم) مانند مناطق محروم ،  -2تبصره 

 چادر برای خواهران( نیز نسبت به داوطلبان اعمال می گردد. فعالیت در نهادهای انقالب ، شرکت در نماز جمعه و جماعات ، پوشش

 ضوابط عمومی به عهده وزارت اطالعات و در سایر موارد به عهده هیأت عالی گزینش می باشد. 5تشخیص بند  -3بصره ت

 ترکیب و وظایف هیأت عالی گزینش:

 ارکان گزینش کشور عبارتند از: -3ماده 

 جمهور رئیس     -1

 گزینش عالی تهیأ     -2

 مرکزی های هیأت      -3

 گزینش های هسته      -4

این قانون و با توجه به موارد و ضوابط مندرج در فرمان حصرت امام )ره( هیأت عالی  5رئیس جمهور برای انجام وظایف مقرر در ماده  -4ماده 

 گزینش را با ترکیب زیر تشکیل می دهد:

 قضائیه قوه رئیس ابانتخ به قضائیه قوه نماینده     -1

 (باشد شده منصوب سمت این به جمهور رئیس توسط فردی که صورتی در)  کشور استخدامی و اداری امور سازمان کل دبیر     -2

 مورد حسب اجرایی دستگاه مقام باالترین یا وزیر     -3

 المی به عنوان ناظر.اس شورای مجلس تخابنا به پرورش و آموزش و استخدامی و اداری امور کمیسیونهای از نماینده دو     -4
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 کماکان و بوده بودجه مستقل ردیف دارای ، باشد می جمهوری ریاست نهاد در و هیأت دبیر نظر زیر که گزینش عالی هیأت دبیرخانه –تبصره 

 .نمود خواهد استفاده دارد اختیار در که امکاناتی کلیه از

 می باشد:نش کشور به شرح ذیل وظایف رئیس جمهوری در اجرای گزی -5ماده 

 تعیین سیاستها ، خط مشی ها ، تطبیق ضوابط مربوط به امر گزینش با موازین شرعی ، تعیین ضوابط و مرجع احراز توبه و تغییرات مربوطه.-1

 ایجاد تفکیک ، ادغام و انحالل هیأت های مرکزی گزینش و عنداللزوم انحالل هسته ها. -2

 ملها ، بخشنامه ها ، فرمهای الزم جهت حسن انجام امور گزینشی کشورنامه ها ، دستورالع تدوین و تصویب آیین -3

بررسی و احراز صالحیت اعضاء هیأتهای مرکزی ، مسؤول و معاونین دبیرخانه ، مدیر و اعضاء هسته های گزینش کشور و عنداللزوم در سایر -4

 موارد مربوطه

ارت و بازرسی ، هماهنگی ، رسیدگی به شکایات ، آموزش و پرورش و پژوهش ، ها ، شرح وظایف ، نظمرجع عالی تفسیر و توضیح آیین نامه -5

 احراز صالحیت ارزشیابی عملکرد ، عزل و نصب کادر گزینش ، بانک اطالعاتی ، زمانبندی ، استفاده از تکنولوژی در گزینش کشور

های گزینشی و ارسال تشکیالت ، نیروی انسانی مورد نیاز هیأتهای مرکزی و هسته اعالم نظر نهایی نسبت به آرای صادره گزینشی ، بودجه ، -6

 به مراجع ذیربط جهت عضویت

 تعیین نمودار تشکیالتی ، تشکیالت تفضیلی و بودجه مورد نیاز هیأت عالی گزینش.-7

 ینش پس از تأیید رئیس جمهور الزم االجرا است.مصوبات هیأت عالی گز -1تبصره 

 هیأت عالی گزینش در صورت تفویض رئیس جمهور عبارتست از:ظایف دبیر و -2تبصره 

 هیأت نظر با آن دبیرخانه و عالی هیأت اجرای امور اداره     -1

 مقررات طبق انتصابات احکام صدور     -2

ش و پژوهش ، نظارت ، انجام کلیه امور اجرایی گزینش کشور از قبیل آموزش و پرور و عالی هیأت مصوبات اجرای و پپگیری     -3

 بی و پیشنهاد عزل کادر گزینشبازرسی و پیگیری ، هماهنگی ، ارزشیا

 ذارد.رئیس جمهور با رعایت مفاد این قانون می تواند اداره امور گزینش کشور را مستقیماً عهده دار شود و یا به عهده دیگری بگ -6ماده 

 تشکیالت:

 :بود خواهد شرح این به شورپر و آموزش وزارت گزینش تشکیالت – 7ماده 

 بود خواهد پرورش و آموزش وزارت در گزینش مرجع عنوان به و گردد می تشکیل گزینش عالی هیأت توسط گزینش مرکزی هیأت –الف 

 عبارتند از: ، شوند می منصوب گزینش عالی هیأت دبیر حکم با که مذکور هیأت اعضای

 وزیر نماینده     -1

 کشور استخدامی و اموراداری سازمان نماینده     -2

 گزینش عالی هیأت نماینده     -3

 یک نفر از اعضاء کمیسیون آموزش و پرورش به انتخاب کمیسیون به عنوان ناظر حضور خواهد داشت. -1تبصره 
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 4گزینش به مدت د که با پیشنهاد اعضاء هیأت مرکزی و حکم دبیر هیأت عالی هیأت مرکزی گزینش دارای یک دبیر خواهد بو -2تبصره 

 انع است.سال منصوب می گردد و انتخاب مجدد او بالم

 تغییر دبیر با تصویب هیأت عالی خواهد بود.

دبیرخانه هیأت مرکزی زیر نظر آن هیأت تشکیل می گردد ، مسؤول آن به پیشنهاد هیأت مرکزی و تأیید هیأت عالی و با حکم  -3تبصره 

 دبیر هیأت منصوب خواهد شد.

زمانی ینش ، که در واحدهای مختلف وزارت آموزش و پرورش مرکب از سه تا پنج نفر می باشد ، در امتداد پستهای ساهای گز هسته -ب

و توسط هیأت مرکزی عنداللزوم تشکیل می گردد اعضای هسته های گزینش با صالحدید و معرفی هیأت مرکزی گزینش منصوب می 

 شوند

 شوند می منصوب مرکزی هیأت دبیر حکم با که بود خواهند یردم یک دارای گزینش های هسته –تبصره 

 وظایف و حدود اختیارات: -ج

 ی گزینش به شرح زیر خواهد بود:وظایف هیأت مرکز -8ماده 

 گزینش عالی هیأت دستورالعملهای طبق نیاز مورد گزینش های هسته ، انحالل و ادغام ، تفکیک ایجاد     -1

 گزینش عالی هیأت به دبیرخانه معاونین و مسؤول ، گزینش های هسته اعضاء رفیعم ، انتخاب ، بررسی     -2

 دوم تجدیدنظر. مرحله در شکایات به رسیدگی     -3

 .گردد می ابالغ گزینش عالی هیأت سوی از که محوله امور سایر ، ها بخشنامه ، دستورالعملها ، مصوبات اجرای     -4

 .مربوطه های بخشنامه تهیه و گزینش های هسته کلیه عملکرد ارزشیابی و نظارت ، بازرسی ، آموزش ، هماهنگی ایجاد     -5

 الزم با دستگاهها و مراجع ذیربط هماهنگی و ارتباط     -6

 وزارتخانه به تابعه گزینش های هسته و مرکزی هیأت بودجه و تشکیالتی نمودار پیشنهاد     -7

 ش عبارت است از:وظایف دبیر هیأت مرکزی گزین -9ماده 

 اداره امور اجرایی هیأت مرکزی و دبیرخانه طبق دستورالعملهای هیأت عالی گزینش-1

 صدور احکام انتصاب پس از طی مراحل قانونی -2

 پیگیری و اجرای مصوبات هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش -3

 :نددار عهده به مرکزی هیأت هسته های گزینش وظایف ذیل را زیر نظر -10ماده 

 اجرای دستورالعملها ، بخشنامه ها و سایر موارد محوله از هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش-1

اشتغال ) به تحصیل یا  بررسی و تعیین صالحیت اخالقی ، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت -2

 استخدام(

 تأیید صالحیت کارکنان هسته-3

 ات در مرحله اول تجدیدنظربه شکای رسیدگی-4

 :باشد وظایف مدیر هسته به شرح ذیل می -11ماده 
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 گزینش عالی هیأت و مرکزی هیأت دستورالعملهای طبق گزینش هسته واحدهای امور هماهنگی و اجرایی امور اداره     -1

 گزینش هسته تأیید و بررسی از پس کارکنان انتصاب احکام صدور     -2

 گزینش عالی هیأت و مرکزی هیأت ، گزینش هسته مصوبات کلیه رایجا     -3

 :است ذیل شرح وظایف آموزش و پرورش در امر گزینش به -12ده ما

کشوری ) همزمان با طی مراحل گزینش( با  استخدام مقررات طبق لزوم موارد در تخصصی مصاحبه یا امتحانات برگزاری     -1

 )در صورت تفویض سازمان اموراداری و استخدامی کشور(مسئولیت نماینده وزیر در هیأت 

 امور سازمان پیشنهادی نامه آیین طبق اخص و اعم بطور آزمایشگاهی و عمومی معاینات از اعم پزشکی معاینات امور انجام     -2

 به تصویب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید. که کشور استخدامی و اداری

 و اموراداری سازمان به مورد حسب آن تابعه گزینش های هسته و مرکزی هیأت نیاز مورد بودجه و تشکیالتی نمودار هادپیشن      -3

 .بودجه و برنامه سازمان یا کشور استخدامی

و همچنین رکزی و هسته های گزینش تابعه اعم از پرسنل ، جا و مکان ، وسایل نقلیه م هیأت نیاز مورد امکانات کلیه تأمین      -4

 پیش بینی ردیف مستقل بودجه برای هیأت مرکزی گزینش

 با وزارتخانه پیشنهادهای به نسبت مورد حسب موظفند بودجه و برنامه و کشور استخدامی و اداری امور سازمانهای -1تبصره     -5

 عالی گزینش اقدام نمایند. هیأت نظر رعایت

 اعم است بوده پرورش و آموزش گزینش های هسته و مرکزی هیأت اختیار در 1/7/1373 تاریخ در که امکاناتی کلیة -2 تبصره     -6

نون قا این اساس بر شده تشکیل هیأت اختیار در کماکان نقلیه وسیله ، مکان ، سازمانی پستهای به توجه با موجود انسانی نیروی از

 شد.خواهد بود به استثناء مواردی که طبق قانون منتقل یا واگذار شده با

 سایر مقررات:

 ( این قانون دارای شرایط زیر نیز باشند:2کارگزاران گزینش می باید عالوه بر ضوابط مندرج در ماده ) -13ماده 

 روز مسایل به متوجه ، فاضل ، کریمه اخالق صاحب ، عاقل ، متعهد ، صالح( ره) خمینی امام حضرت 15/10/1361 فرمان در مقرر شرایط –الف 

 امحه کار و سهل انگار نباشند.مس ، تندخو ، نظر تنگ و باشند

سال سن و تأهل برای اعضاء هسته های گزینش و تأهل برای سایر پرسنل گزینش  23سال سن و تأهل برای اعضای هیأتهای مرکزی و  25 -ب

 با اولویت.

می توانند تقاضای کتبی د در صورت اعتراض افرادی که در مراحل گزینش واجد شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تشخیص داده شون -14ماده 

خود را حداکثر تا دو ماه در هر مرحله پس از دریافت حکم به مرجع تجدیدنظر کنند ،) اول ، دوم(تحویل دهند و در صورت عدم اعتراض در 

 تصویب می رسد.مهلت مقرر رأی صادره قطعی و الزم االجرا است دستورالعمل این ماده توسط هیأت عالی گزینش تهیه و به 

 مرحله اول تجدیدنظر توسط هسته گزینش ) حداقل با دو نفر جدید( و مرحله دوم آن توسط هیأت مرکزی صورت می گیرد. -1ره تبص

هیأت عالی گزینش نسبت به هر مورد از احکام صادره و هر گونه تخلف اعم از مسامحه کاری ، تندروی ، اعمال تبعیض و انجام امور  -2تبصره 

ه و پس از اصالح یا ابطال آراء هیأت صادر کننده رأی را ملزم به اجرای رأی جدید ، برخورد با متخلف ، ترمیم و یا ف شرع رسیدگی نمودخال

 انحالل واحد گزینش و یا ارجاع به مراجع ذیربط نموده و در غیر اینصورت رأساً اقدام می نماید.

 مود.ه و تصویب خواهد نهیأت عالی گزینش دستورالعمل این تبصره را تهی
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ـ معترضین به آراء هیأت مرکزی و هسته ها حداکثر تا دو ماه از ابالغ رأی می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند و دیوان 3تبصره 

 نسبت به رسیدگی اقدام می نمایند.

بر مبنای اقرار یا بینه به شرط عدم تعارض  ثریت اعضاء بوده وصدور رأی در گزینش افراد با شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تابع نظر اک -15ماده 

احراز  یا شیاع مفید ، اطمینان یا قرائن و امارات موجب اطمینان که حداقل با انجام تحقیق ) غیر از اقرار( از منابع موثق و طبق موازین شرعی

 می گردد سایر مراحل طبق دستورالعمل هیأت عالی گزینش خواهد بود.

طف است حداکثر طرف سه ماه از زمان دریافت مدارک و امکانات الزم از مراجع مربوطه ، امور گزینش افراد موضوع یأت مرکزی موه -16ماده 

دو ماه با  این قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتایج را اعالم نماید در موارد عدم تکمیل ظرفیت ، حوادث غیر مترقبه این مدت حداکثر تا

 زینش قابل تمدید است.وافقت هیأت عالی گم

گزینش نیروهای غیر رسمی و غیر ثابت اعم از روزمزد ، قراردادی ، پیمانی و عناوین مشابه در چارچوب این قانون و بر طبق دستوالعملی  -1تبصره 

هر صورت صدور احکام  خواهد بود ولی در که با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و توسط هیأت عالی تهیه و تنظیم می گردد ،

 استخدامی تا مرحله قطعی اعم از رسمی یا ثابت با نظر گزینش خواهد بود در غیر این صورت هر گونه پرداخت وجه غیر قانونی است.

 همکاری با گزینش کشور در صورت عدم وجود پست سازمانی به عنوان تصدی بیش از یک پست تلقی نخواهد شد. -2تبصره 

طالعات و کلیه دستگاههای اجرایی و قضایی و نیروی انتظامی ، سازمانهای حفاظت اطالعات و عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح وزارت ا -17ماده 

 2مکلفند در رابطه با گزینش افراد همکاریهای الزم را با هیأت عالی و هیأت مرکزی گزینش اعمال و اطالعات مورد نیاز را حداکثر ظرف مدت 

 و مقررات با طبقه بندی مربوطه در اختیار قرار دهند.با رعایت قوانین  ماه

آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط هیأت عالی گزینش با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و  -18ماده 

 دامی مجلس شورای اسالمی خواهد رسید.و امور اداری استخوزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک آموزش و پرورش 

مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  14/6/1374قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 

 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 22/6/1374

  

 آئین نامه اجرایی قانون گزینش کشور

 یست جمهورنهاد ریا

به تصویب کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس  25/5/1377آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور که در تاریخ 

 .گردد می ابالغ اجرا جهت پیوست به گردیده واصل 31/6/1377 مورخ ق – 2367شورای اسالمی رسیده و طی نامه شماره 

 سید محمد خاتمی

 جمهوررئیس 

 : رونوشت بانضمام تصویر قانون به

 سراسر استانداردهای و اسالمی انقالب نهادهای ، دولتی مؤسسات ، سازمانها ، ها وزارتخانه کلیه – دفتر مقام معظم رهبری

دیوان  -رئیس جمهور اول معاون دفتر – قضائیه قوه دفترریاست – نظام مصلحت تشخیص مجمع – جمهور رئیس دفتر – کشور

 اداره – مقررات و قوانین کل اداره – حقوقی کل اداره – دولت هیأت دفتر – اسالمی شورای مجلس قوانین کل اداره – محاسبات
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 ابالغ کشور استخدامی و اداری امور سازمان و( روزنامه در درج جهت)   ایران اسالمی جمهوری رسمی روزنامه – مجلس امور کل

  .شود می

 مه تعالیسب

 2367ق ـ 

31/06/1377 

 حضرت محترم حجت االسالم و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

و قانون تسری قانون گزینش معلمان  14/6/1374قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب  18آیین نامه اجرایی مذکور در ماده 

که در جلسه مشترک  9/2/1375وزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات وش رکتهای دولتی مصوب مو کارکنان آ

کمیسیون آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده است در اجرای اصل یکصد و  25/5/1377مورخ 

 ت ارسال می گردد.سبیست و سوم قانون اساسی به پیو

 علی اکبر ناطق نوری

 رئیس مجلس شورای اسالمی

  

 آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور

حضرت امام خمینی  15/10/61کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسالمی بر اساس فرمان مورخ 

آیین نامه اجرایی را بنا  09/06/1375و قانون تسری قانون مذکور مصوب  14/6/1374وب ( قانون گزینش معلمان مص8)ره( و به استناد ماده )

 الی گزینش ، به شرح ذیل تصویب نمود:به پیشنهاد هیأت ع

 فصل اول : کلیات

 در این آیین نامه عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آنها می گردد. -1ماده 

 گزینش الیع هیأت جای به «عالی هیأت » –الف 

 گزینش مرکزی هیأت جای به « هیأت » -( ب

 گزینش هسته جای به « هسته » -ج

 اد ریاست جمهورینه جای به نهاد -د

 سازمان به جای سازمان امور اداری و استخدامی کشور -هـ 

 اسالمی مجلس شورای 16/6/1374به جای قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب « قانون گزینش» -و

سایر وزارتخانه ها ، سازمانها ، مؤسسات و به جای قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان « قانون تسری»-ز

 مجلس شورای اسالمی. 9/2/1375شرکتهای دولتی و نهادهای انقالب ساالمی مصوب 

 – قراردادی –آن درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی ، غیر رسمی ) پیمانی امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به  -2ماده 

( قانون گزینش تابع احکام 3ابه( و مشمولین قانون کار در کلیه دستگاههای مذکور در ماده واحدة قانون تسری و ماده )مش عناوین و روزمزد

  مقرر در قانون گزینش و این آیین نامه خواهد بود.
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 فوق غیر قانونی است. ماده رعایت بدون وجه گونه هر پرداخت و باشد می فوق ماده رعایت به منوط بکارگیری و جذب گونه هر -1 تبصره

( مدت بلند های دوره)  شدن بورسیه ، حساس مشاغل در دیگر دستگاه به انتقال یا مأموریت ، کشور از خارج ثابت مأموریت به اعزام –2تبصره 

 .است گزینش تأیید به منوط دستگاهها به وابسته عالی آموزش مراکز داوطلبان پذیرش همچنین و

 زارت اطالعات از شمول این آیین نامه مستثنی بوده و تابع مقررات مربوطه خواهد بود.و کارکنان گزینش -3 تبصره

 اصلح انتخاب ضوابط و عمومی ضوابط –فصل دوم 

 و است گزینش قانون( 2) ماده در مقرر ضوابط نامه آیین این موضوع کارکنان سیاسی و قیاخال ، اعتقادی گزینش عمومی ضوابط -3 ماده
 احکام اسالم مندرج در ماده مذکور عبارتست از: به عملی التزام

 عمل به واجبات از قبیل نماز ، روزه و... -1

 اجتناب از محرمات ) عدم ارتکاب معاصی کبیره( -2

مومی و انتخاب اصلح ) ضوابط عمومی و مالکهای تقدم( ، ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش کشور و جزئیات مصادیق ضوابط ع -4ماده 

لعملهای مورد نیزا توسط هیأت عالی تنظیم و ابالغ خواهد شد. در تعیین موازین شرعی و تطبیق کلیه امور گزینش با مبانی فقهی ، هیأت دستورا

 و ولی فقیه اقدام خواهد کرد. عالی حسب آراءفقهی حضرت امام خمینی )رض(

 انتخاب اصلح انجام خواهد شد. امر گزینش در مشاغل حساس و همچنین موارد خاص بر اساس ضوابط - 1تبصره 

 می اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور از مصادیق موارد خاص و مشاغل آموزشی ، امنیتی از مصادیق مشاغل حساس محسوب  -2تبصره 

 .بود خواهد تعیین( 41) ماده در مقرر ترتیب به حساس موارد و بود خواهد عالی هیأت با خاص موارد ایرس تشخیص. گردد

 صالحیتها تشکیالت حدود وظایف و -صل سومف

 عالی هیأت –الف 

بند )ب( تبصره  دبیر هیأت عالی گزینش که به پیشنهاد اعضاء هیأت عالی و حکم رئیس جمهور مصوب می شود همتراز مقامات موضوع -5ماده 

 ( ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت ) استانداران، سفرا( می باشد.3)

( قانون گزینش ، اجرای قانون را به دیگری واگذار نماید حکم دبیر هیأت عالی به ترتیب 6تی که رئیس جمهور به استناد ماده )صور در –تبصره 

 ر خواهد شد.فوق توسط وی به عنوان ریاست هیأت عالی گزینش صاد

 عاتی گزینش کشور اقدام می نماید.هیأت عالی با همکاری هیأتها و دستگاههای ذیربط نسبت به ایجاد و توسعه بانک اطال -6ماده 

 نیروهای سیاسی –هیأتها و مراکز اطالعاتی ، دستگاههای اجرایی و قضایی و نیروی انتظامی ، سازمانهای حفاظت و اطالعات و عقیدتی  -تبصره

 .دارند معمول عالی هیأت نظر حسب زمینه این در را الزم همکاریهای مکلفند سلحم

است نسبت به تدوین نظام جامع آموزش گزینش کشور با استفاده از تجارب عملی و پژوهشهای بنیادی و کاربردی  هیأت عالی موظف -7ماده 

نسبت به دستیابی به روشهای بهینه انجام کار مبادرت ورزد هیأت عالی می در متون فقهی و دستاوردهای علمی اقدام نماید و با توسعه پژوهشها 

  اجرا و یا اجرای آن را به هیأتها تفویض نماید.تواند دوره های مزبور را رأساً

 استفاده از مزایای استخدامی دوره های آموزشی مزبور با کسب مجوز از سازمان صورت خواهد گرفت. -1تبصره 

ط به طی دوره ارگزاران در امر گزینش کشور در صورت تأیید صالحیت به ترتیب مقرر در قانون گزینش و قانون تسری ، منواشتغال ک -2تبصره 

 های آموزشی مقررخواهد بود.

 وزیر یا باالترین مقام اجرایی دستگاه می تواند در جلسات هیأت عالی در موارد ذیل شرکت نماید: -8ماده 
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 یه خاص دستگاه ذیربطتصویب دستورالعمل با رو -1

 ایجاد هیأت جدید ، ادغام یا انحالل هیأت مرکزی دستگاه ذیربط -2

هایی نسبت به موارد خاص و مورد اختالف در مورد نمایندگان وزراء در هیأتها ، اعضای هسته ها ، شکایات و گزارش بازرسی حسب اعالم نظر ن -3

 تشخیص هیأت عالی.

 لسه.درخواست وزیر جهت شرکت در ج -4

 هیأت مرکزی گزینش -ب

 ا حداقل دو رأی معتبر خواهد بود.جلسات هیأت با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آنها ب -9ماده 

هیأت موظف است بر اساس دستورالعمل هیأت عالی نسبت به استعالم سوابق پذیرفته شدگان در کلیه آزمونها و یا معرفی شدگان  -10ماده 

ه و سایر مراجع ذیربط اقدام ( این آیین نام6( قانون گزینش و مشمولین ماده واحده قانون تسری از بانک اطالعاتی موضوع ماده )2ده )موضوع ما

 نماید.

رکز هیأت می تواند با توجه به حجم فعالیتها ، توسعه با کاهش فعالیتهای موجود ، پراکندگی جغرافیایی واحدهای وابسته و تابعه در م -11ماده 

 و استانها و سایر ضرورتهای مرتبط با امر گزینش ، نسبت به ایجاد ادغام و یا تفکیک هسته ها با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید.

در جهت تسریع جذب نیرو و احتراز از ایجاد تشکیالت غیر ضرور در واحدهای تابعه و استانی دستگاهها ، هیأت می تواند عنداللزوم  -1ه تبصر

از واحدهای هسته را تشکیل داده و سایر امور مربوط را توسط یکی از هسته های مرکزی و استانی ، منطقه ای و یا سیار با رعایت قانون یکی 

 و این آیین نامه انجام دهد.گزینش 

جع قانونی ذیربط نسبت به تأیید در صورتی که اقدامات موضوع این ماده با تأیید هیأت عالی مستلزم افزایش پستهای سازمانی باشد مرا -2تبصره 

 آن عمل خواهند نمود.

هیأت موظف است نسبت به انجام امور گزینش خواهران متقاضی ، توسط خواهران با رعایت مقررات قانون تسری و قانون گزینش بر  -12ماده 

 اساس دستورالعملی که به تصویب هیأت عالی می رسد اقدام نماید.

ور پشتیبانی های علمی ، فنی ، اجرایی ، آموزشی ، ست به تناسب حجم فعالیت گزینش خواهران کشور و به منظهیأت عالی موظف ا -1تبصره 

 نظارت و بازرسی آنها نسبت به پیش بینی سازمان کار مناسب اقدام نماید.

ائه سازمان کار و همکاری نیروهای هیأت و هسته موظفند متناسب با جذب نیروهای مورد نیاز دستگاه بر حسب جنسیت ، نسبت به ار -2تبصره 

 ( قانون گزینش اقدام نماید.13د شرایط مقرر در ماده )خواهر یا برادر واج

( قانون گزینش ) غیر از اعضاء هیأت ( نسبت به تشکیل پرونده و 5( ماده )4هیأت موظف است پس از انتخاب نیروهای مقرر در بند ) -13ماده 

 را جهت تأیید نهایی به هیأت عالی ارسال نماید.( قانون گزینش موارد 13ز احراز شرایط مقرر در ماده )بررسی سوابق آنان اقدام و پس ا

هر گونه جابجایی و نقل و انتقال اعضاء هسته ها و کارکنان دبیرخانه هیأت با هماهنگی هیأت و سایر کارکنان هسته با هماهنگی هسته  -14ماده 

 انجام می گیرد.

 بیرخانه و تأیید هیأت خواهد بود.نیروهای مورد نیاز دبیرخانه هیأت به پیشنهاد مسئول دبکارگیری  -تبصره

 هسته گزینش -ج
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انجام مراحل اجرایی گزینش متقاضیان و داوطلبان موضوع قانون گزینش به عهده هسته است که مرجع ابتدایی صدور آراء گزینش  -15ماده 

 می باشد.

وطه قابل اجرا خواهد بود و هیأت می تواند مرب هیأت تنفیذ صورت در حساس مشاغل با رابطه در ها ههست توسط شده صادر آراء –تبصره 

 اختیارات موضوع این تبصره را به هسته تفویض نماید.

ریت آراء صدور رأی در گزینش افراد با حضور سه عضو که با حکم دبیر هیأت منصوب می شوند انجام می گیرد و تصمیمات آنها با اکث -16ماده 

 معتبر است.

 می        حضور دو عضو دیگر هسته و یکی از اعضاء قبلی و با رعایت اکثریت آراء در اخذ تصمیمات انجام  با تجدیدنظر اول مرحله –تبصره 

 .گیرد

سته را بر عهده خواهد مدیر هسته که از بین اعضاء و یا حکم دبیر هیأت منصوب می گردد مستقیماً مسئولیت واحد امور اجرایی ه -17ماده 

 داشت.

ستهای سازمانی گزینش با رعایت کلیه مقررات مربوطه منصوب می شوند در صورتی که مجموع وجوه دریافتی آنان افرادی که در پ -18ماده 

 نسبت به حقوق و مزایای شغل قبلی کاهش پیدا نماید ، از تفاوت تطبیق بهره مند خواهند شد.

 دستگاهها -د

ه موظفند حسب مورد کلیه امکانات مورد نیاز هیأت عالی ، هیأتها و هسته منظور اجرای امور گزینش در موعد مقرر ، نهاد و دستگابه  -19ماده 

یا دستگاه( و  های تابعه اعم از فضا ، وسیله نقلیه ، نیروی انسانی مورد نیاز ، منابع مالی ) با بهره مندی از تمامی مزایای مشابه کارکنان آن نهاد

 سایر خدمات پشتیبانی را تأمین نمایند.

موظف است در موارد استثنایی و پیش بینی نشده ، فهرست نیازهای خود و هسته های تابعه را به امکانات و نیروی انسانی یک  هیأت –تبصره 

 ماه قبل از شروع انجام امور گزینش به وزیر یا باالترین مقام به دستگاه اعالم نماید.

هیأت و هسته و همچنین در تهیه و تدوین طرحهای طبقه بندی مشاغل ان و سایر مراجع ذیربط مکلفند قبل از تصویب تشکیالت سازم -20ماده 

 دستگاههای اجرایی ، نظر هیأت عالی را اخذ و با رعایت آن اقدام نماید.

دستورالعملی خواهد بود که توسط هیأت عالی  طراحی و تنظیم تشکیالت سازمانی هسته های گزینش و دبیرخانه هیأتها بر اساس -1تبصره 

 الغ می گردد.تهیه و اب

واحد سازمانی هسته زیر نظر باالترین مقام دستگاهی که هسته در آن ایجاد شده در تشکیالت سازمانی تعیین می گردد. سازمان و  -2تبصره 

 مایند.سایر مراجع ذیربط مکلفند در طراحی تشکیالتی دستگاهها این امر را رعایت ن

 پستهای سازمانی هسته با تأیید هیأت و رعایت مقررات مربوطه خواهد بود. هر گونه پیشنهاد تغییر در تشکیالت و -3تبصره 

 پستهای سازمانی اعضاء هسته در امتداد پستهای دبیرخانه هیأت پیش بینی می گردد. -4تبصره 

ب نظر هیأت عالی گزینش ضمن اختصاص ردیف مستقل بودجه ای برای هر یک سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله با کس -21ماده 

 از هیأتها در زیر ردیف دستگاه مربوطه ، اعتبار مورد نیاز هیأت و هسته های ذیربط را تأمین نماید.

اد هیأت ، اصالحات الزم را ، دستگاه موظف است بر اساس پیشنه 1377و هسته ها در سال  هیأتها نیاز مورد بودجه تأمین منظور به –تبصره 

 واهد بود.در متن مواقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به عمل آورده و سازمان مزبور نیز موظف به تأمین اعتبار مورد نیاز هیأت ذیربط خ



 

 

 قانون گزینش

15 

تباً به هیأت اعالم می نماید و ( قانون مراتب را جهت طی مراحل گزینش ک6در اجرای ماده ) دستگاه پس از اخذ مجوز استخدامی ، -22ماده 

( قانون گزینش را با رعایت سایر مواد این آیین نامه قبل از انتصاب یا بکارگیری و یا اتخاذ 2همچنین دستگاه مکلف است داوطلبان موضوع ماده )

 ه مزبور جهت طی مراحل گزینش معرفی نماید.تصمیم در رابطه با سایر موارد مقرر در ماد

نیاز به انجام مصاحبه های تخصصی و علمی با داوطلبانه حضور یک صاحب نظر به نمایندگی از هیأت یا هسته ضروری می  در صورت -تبصره

 باشد دستورالعمل این تبصره توسط هیأت عالی تهیه و ابالغ خواهد شد.

ش مبنی بر عدم موافقت با ادامه خدمت مشابه اداری در دستگاه مکلف است به محض دریافت نظر گزین واحد کارگزینی یا عناوین -23ماده 

 داوطلب ، نسبت به قطع رابطه استخدامی وی ) و در موارد استخدام رسمی قبل از تبدیل وضع به رسمی قطعی( اقدام نماید.

راض نماید در صورتی که کارمند نسبت به نظر گزینش در مهلت مقرر اعت در موارد تمدید قرارداد و تبدیل وضع تا قطعی رسمی ، -1تبصره 

ر انتصاب افراد دیگر در پست های مربوط به آنان تارسیدگی به اعتراض در هیأت ) مرحله دوم تجدیدنظر حداکثر سه ماه( مجاز نخواهد بود و د

 موارد لغو تعهد خدمت ، نیاز به اخذ مجوز استخدامی جدید نمی باشد.

 یین خواهد شد.در موارد استثناء مدت مزبور طبق نظر هیأت عالی تع -2صره تب

در مواردی که پس از تجدیدنظر اول یا دوم داوطلب محق تشخیص داده شود بابت ایام عدم اشتغال از حقوق آمادگی به خدمت بهره  -3تبصره 

لیکن شرایط صادر بشود حقوقی بابت ایام مزبور ، تعلق نگرفته و مند خواهد شد و در صورتی که حکم تداوم خدمت با رعایت غمض عین از بعض

 ایام مذکور به عنوان سابقه خدمت تلقی خواهد شد. تشخیص غمض عین طبق دستورالعمل هیأت عالی ، با هیأت خواهد بود.

دم پذیرش باشد و مستخدم تقاضای در مواردی که نظر گزینش در مقطع رسمی آزمایشی تا قبل از انقضای مدت خدمت آزمایشی بر ع -24ماده 

م قطعی رسمی منوط به اخذ نظر گزینش مبنی بر پذیرش مستخدم مذکور باشد و زمان رسیدگی در تجدیدنظر اول تجدیدنظر نماید ، صدور حک

 و دوم به زمان مدت خدمت آزمایشی افزوده خواهد شد.

ر حکم موطفند در صورتی که نظریه مثبت هیأت یا هسته نسبت به صدوواحدهای کارگزینی یا عناوین مشابه اداری در دستگاه  -25ماده 

ماه قبل از انقضای خدمت آزمایشی نظر هسته یا هیأت را راجع به صدور حکم  6استخدام قطعی کارمندان آزمایشی اعالم نشده باشد ، حداقل 

 عرفی می شود.استخدامی قطعی آنان استعالم نمایند در غیر این صورت متخلف به مراجع ذیربط م

یار از سوی هیأت به هسته( حسب مورد موظف است قبل از پایان مدت مقرر خدمت آزمایشی هیأت یا هسته ) در صورت تفویض اخت -1تبصره 

خواهند  مستخدم نظر خود را به واحد کارگزینی یا واحد امور اداری دستگاه اعالم نماید ، در غیر اینصورت واحدهای مذکور در موعد قانونی اقدام

 نمود.

ه اداری در دستگاه موظفند یک نسخه از احکام صادره در هر مقطع از استخدام را به هیأت یا هسته واحدهای کارگزینی یا عناوین مشاب -2تبصره 

 مربوطه ارسال نمایند.

یشی مستخدم مانده باشد ، کارگزینی و ماه به زمان انقضای مدت خدمت آزما 6در مواردی که در زمان ابالغ این آیین نامه کمتر از  -3تبصره 

 موظفند به منظور صدور حکم قطعی سریعاً نظر گزینش را اخذ نمایند.عناوین مشابه اداری 

تاریخ صدور رأی مبنی بر عدم پذیرش توسط هسته ، هیأت و هیأت عالی مبنای عدم اشتغال و یا قطع رابطه استخدامی توسط  -26ماده 

ابت کارکرد مستخدم از زمان صدور رأی هسته تا زمان اداری مشابه در دستگاه می باشد در این صورت پرداخت وجه بکارگزینی ها یا واحدهای 

 صدور حکم کارگزینی حداکثر تا مدت یک ماه بالمانع می باشد.

اجرایی هیأت جهت تحقق دبیرخانه هیأت که زیر نظر هیأت و در حوزه ستادی دستگاه مستقر می باشد به عنوان واحد ستادی و  -27ماده 

 ام می نماید:وظایف محوله از جمله موارد ذیل اقد
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 تهیه پیش نویس بخشنامه ها و دستورالعملها و فرمهای الزم داخلی.-

 انجام کلیه اقدامات اجرایی مربوط به رسیدگی به شکایات افراد جهت طرح در هیأت. -
 دبیرخانه و تهیه گزارشات الزم جهت طرح در هیأت.انجام امور بررسی صالحیت اعضاء هسته ها و کارکنان  -

 نمودار تشکیالتی ، تشکیالت تفصیلی و بودجه مورد نیاز هیأت و هسته های تابعه و پیشنهاد به هیأت.بررسی  -

 انجام کلیه امور پشتیبانی ، اداری ، روابط عمومی ، تدارکات و ..... هیأت مرکزی. -

 برنامه های آموزشی کارکنان در چارچوب مصوبات هیأت عالی.انجام اقدامات الزم جهت اجرای  -

 پیگیری اجراء کلیه مصوبات و تصمیمات متخذه توسط هیأت عالی و هیأت مرکزی در هسته های تابعه. -

 برنامه ریزی و نظارت بر اجرای امور رایانه ای. -

 فصل چهارم: نظارت و بازرسی ور سیدگی به شکایات

یز بر اساس دستورالعمل هیأت عالی نسبت به اجرای ضوابط ست با توجه به ضوابط و معیارهای مقرر در قانون گزینش و نهیأت موظف ا -28ماده 

 و مصوبات و بررسی عملکرد هسته ها و سیر مراحل گزینش متقاضیان ، نظارت دقیق نماید و عنداللزوم در آراء صادره تجدیدنظر نماید.

 ن گزینش و این آیین نامه می باشند.دبیر هیأت و مدیر هسته با رعایت مقررات گزینش ، پاسخگوی مراجع رسمی مقرر در قانو -تبصره

هیچ یک از اعضای هیأت ، هسته ، محققین و مصاحبه گران گزینش را نمی توان در ارتباط با وظایفی که طبق قانون گزینش برای  -29ماده 

 ، مدارک و همچنین صدور رأی دارند تحت تعقیب قضایی قرار داد. جمع آوری اطالعات

از افراد فوق مرتکب جرائم عمومی و یا تخلفات اداری گردند پرونده آنان حسب مورد توسط هیأت عالی یا هیأت در صورتی که هر یک  -تبصره

 ربط ارجاع خواهد شد.مربوطه به مراجع قضایی ، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع ذی

( قانون گزینش از حیث نقض قوانین و مقررات درهر 41( ماده )3ه )دیوان عدالت اداری در زمان رسیدگی به شکایات مقرر در تبصر -30ماده 

 مرحله نسبت به استعالم نظر هیأت یا هیأت عالی اقدام و پس از بررسی و استماع نظرات ، رأی خود را صادر می نماید.

 3کمیته یا کمیته های بررسی مرکب از ند برای رسیدگی به هر گونه پرونده و سوابق گزینشی ، نسبت به تشکیل هیأت عالی می توا -31ماده 

کلیه اقدامات اجرایی گزینش  -( قانون گزینش اقدام نماید. تبصره13نفر از افراد ذیصالح در امور گزینش بارعایت شرایط مقرر در ماده ) 5تا 

 تحقیقات ، مصاحبه ، نظردهی توسط دبیرخانه هیأت عالی انجام می شود. موضوع ماده فوق از قبیل انجام

عضو واجد شرایط  5تا  3هیأت و هسته ) با نظر هیأت( می توانند در مواقع کثرت کار نسبت به تشکیل کمیته های بررسی مرکب از  -32ماده 

 نظور بررسی مقدماتی و ارائه نظریه به هیأت یا هسته اقدام نمایند.( قانون گزینش پس از تأیید اعضاء توسط هیأت عالی به م13مقرر در ماده )

( قانون 14( ماده )2هر گونه رسیدگی به تخلفات گزینشی ) عدم رعایت مقررات گزینش( کارکنان گزینش کشور بر اساس تبصره ) -33اده م

 گزینش توسط هیأت مربوطه و هیأـ عالی خواهد بود.

سبت به یک شکایت رسیدگی و اقدام به یدنظر اول و دوم و همچنین دیوان عدالت اداری فقط یکبار می توانند نهر یک از مراجع تجد -34ماده 

 صدور رأی نمایند.

افرادی که بعد از ابالغ قانون گزینش واجد شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تشخیص داده نشده و قبالً اعتراض ننموده اند می توانند  -35ماده 

 این صورت هیأت ، مسئول رسیدگی به آن خواهد بود. ماه پس از ابالغ این آیین نامه اعتراضیه خود را تحویل نمایند که درحداکثر تا دو 

 مأموران تحقیق و مصاحبه گران مراحل اول و دوم تجدیدنظر یک پرونده ، مستقل از یکدیگر خواهند بود. -36ماده 

 فصل پنجم : سایر مقررات
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 عناوین مشابه اداری دستگاه می باشد.مراحل گزینش در ورود به خدمت منوط به اعالم کتبی واحد کارگزینی یا شروع به طی  -37ماده 

 آارء و نظرات هیأت و هسته تنها برای احراز صالحیت شغلی داوطلبان در محدودة قانون گزینش مناط اعتبار است. -38ماده 

یل وضع استخدامی و قبالً طی کرده باشد ) اخذ نظر موافق( بهنگام تمدید قرارداد یا تبد در صورتیکه داوطلب کلیه مراحل گزینشی را -39ماده 

موارد انتقال یا مأموریت به دستگاههای دیگر و همچنین بورسیه های داخل و خارج کشور ،فاصله زمانی آخرین بررسی تا زمان طرح موضوع در 

اء طبق نظر عمومی یا انتخاب اصلح مالک عمل در گزینش خواهد بود در موارد استثن هیأت یا هسته برای احراز حال فعلی وی بارعایت ضوابط

 هیأت و یا هیأت عالی عمل خواهد شد.

هر گونه استفاده از کارکنان شرکتیهایی که جهت انجام امور خدماتی طرف قرارداد دستگاههای اجرایی می باشند در مشاغل اداری و  -تبصره

نیروها بر اساس دستورالعملی خواهد بود  س منوط به تأیید گزینش خواهد بود نحوه بررسی گزینش در مورد اینگونهکارشناسی ، آموزشی و حسا

 که توسط هیأـ عالی تنظیم و ابالغ می گردد.

سئول مقرر در تاریخ دریافت لیستهای درخواستی و مورد نیاز هیأت و هسته و مدارک شناسایی متقاضیان از کلیه مراجع و واحدهای م -40ماده 

ع برگزار کننده آزمونهای علمی ، استخدامی و کارگزینی ها ، مالک شروع امر گزینش ( قانون گزینش اعم از سازمان سنجش و سایر مراج3ماده )

 می باشد.« قانون گزینش( »16موضوع زمان مقرر در ماده )

 ر زمانبندی انجام امر گزینش با هیأت یا هسته معمول دارند.مراجع مقرر در این ماده موظفند هماهنگی های الزم را به منظو -تبصره

نحوه طبقه بندی اسناد و پرونده های گزینشی ، نگهداری و نقل و انتقال آنها و چگونگی انجام مکاتبات طبقه بندی شده در هیأتها و  -41ماده 

( این آئین نامه( حسب ضوابطی خواهد بود که توسط 4اده )( م2هسته ها و همچنین احصاء مشاغل حساس ) عالوه بر موارد مذکور در تبصره )

 و وزارت اطالعات تهیه و ابالغ می گردد.« سازمان» با همکاری هیأت عالی و 

 بکارگیری مستخدمین رسمی و ثابت که رابطه استخدامی آنان به هر علت قطع شده باشد مستلزم طی مراحل گزینش خواهد بود. -42ماده 

نش داوطلبان ثبت و ضبط می گردد ، و افشای العات بدست آمده در مراحل مختلف گزینش بصورت محرمانه در پرونده گزیکلیه اط -43ماده 

 آن مجاز نمی باشد و یا متخلفین طبق مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.

 در صورت درخواست داوطلبان موارد بصورت کلی ، محرمانه و کتبی به وی اعالم می شود. -تبصره

ه های گزینش کشور توسط هیأت و سایر کارکنان دبیرخانه توسط ارزشیابی ساالنه مسئول و معاونین دبیرخانه هیأت و اعضای هست -44ده ما

 مسئول دبیرخانه با رعایت سلسله مراتب مربوطه وط بق ضوابط حاکم بر ارزشیابی کارکنان دولت ، صورت خواهد گرفت.

 زمان خواهد رسید.ه گزینش طبق ضوابط مزبور بر اساس دستروالعمل خواهد بود که تأیید ساارزشیابی سایر کارکنان هست -تبصره

فرآیند بررسی نیاز به صدور مجوز استخدام و برگزاری آزمون عمومی ، آزمون علمی و گزینش از یکدیگر منفک بوده و دستگاه حسب  -45ماده

را طبق  هنگی الزم با هیأت یا هسته ) در غیر موارد بررسی نیاز و صدور مجوز(قوانین و مقررات موضوعه وظایف خود را انجام داده و هما

 دستورالعمل صادره از هیأت عالی بعمل خواهد آورد.

 ( قانون برای رسیدگی به شکایات داوطلبان یکی از زمانهای ذیل خواهد بود.14مالک زمان مقرر در ماده ) -46ماده 

کننده آزمون ) با شرط اعالم قبلی حداقل یکبار( برای پذیرفته شدگان علمی و نهایی توسط مراجع برگزار  آگهی در جراید کثیراالنتشار ) -الف

 زمان نتیجه به کلیه داوطلبان(
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دریافت کارنامه مبنی بر عدم پذیرش داوطلب از مراجع برگزار کننده آزمون و همچنین دریافت حکم توسط شخص متقاضی از طریق پست  -ب

 سفارشی

 ( آیین نامه دادرسی مدنی(90( ماده )1ق تبصره )ریخ ابالغ حکم توسط اداره کارگزینی یا عناوین مشابه در دستگاه ) طبتا -ج

 تاریخ ابالغ رأی توسط هیأت یا هسته به فرد ذینفع -د

کلیه مراجع برگزار کننده آزمون ، بخشهای اداری ذیربط ، هیأت و هسته ها مکلفند حسب یکی از موارد فوق نسبت به مطلع نمودن  -تبصره

 ل نمایند.داوطلبان اقدام و از وصول آن اطمینان حاص

به استخدام رسمی قطعی میسر نمی در مواردی که تبدیل وضع استخدامی مستخدم رسمی آزمایشی بر اساس نظر گزینش ذیربط  -47ماده 

 گردد ادامة اشتغال وی بصورت پیمانی یا قراردادی در صورت تأیید گزینش و نیاز دستگاه مربوط مجاز خواهد بود.

 ماده فوق از قراردادی یا پیمانی به رسمی ازمایشی پس از اعالم نظر گزینش بالمانع خواهد بود.تبدیل وضع افراد موضوع  -تبصره

مؤسسات خارج از شمول قانون گزینش و قانون تسری بدون اخذ مجوز رسمی از هیأت عالی و رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط به  -48ماده 

 نمایند. گزینش نمی توانند از نام هیأت یا هسته استفاده

ندرج در این آیین نامه توسط دستگاه ، نهاد ، ( قانون گزینش و موارد م13هر گونه بکارگیری افراد غیر واجد شرایط مقرر در ماده ) -49ماده 

دام می هیأت و هسته در امر گزینش کشور مطلقاً ممنوع است و در صورت بکارگیری ، هیأت عالی رآساً نسبت به عزل آنها و تعیین جانشین اق

 نماید.

( قانون گزینش از وزارت اطالعات و سایر 2اده )م مشمولین( 2 ماده 3 تبصره) هیأتها موظفند نسبت به استعالم از سوابق سیاسی  -50ماده 

ت دو ماه ( قانون گزینش نیز موظفند حداکثر ظرف مد17مراجع ذیربط حسب مورد اقدام نمایند و وزارت اطالعات و سایر مراجع مقرر در ماده )

 صورت هیأت یا هسته می توانند اقدام نمایند.در خصوص موارد درخواستی ، کتباً به همراه مدارک )در حد مقرر( اعالم نظر نمایند در غیر این

هد بدیهی است در صورت دریافت نظر مراجع مذکور تا قبل از انقضای مدت خدمت آزمایشی ، مراتب توسط هیأت یا هسته ترتیب اثر داده خوا

 شد.

قطعی رسمی صادر شده باشد ، مورد در مواردی که نظر مراجع فوق الذکر پس از انقضای مدت خدمت آزمایشی واصل گردد و حکم  -1تبصره 

 جهت رسیدگی به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه ذیربط ابالغ می گردد.

 ع مقرر توسط هسته نیز می تواند انجام گیرد.مکاتبه با وزارت اطالعات از طریق هیأت و سایر مراج -2تبصره 

 ک آزمون ، مانع از شرکت در آزمونهای بعدی و انجام گزینش مجدد نخواهد بود.عدم پذیرش در گزینش و در یک مقطع زمانی و یا ی -51ماده 

ای معاونین و یا مدیران شرکت خواهند دبیر هیأت و مدیر هسته با هماهنگی باالترین مقام دستگاه ذیربط حسب مورد در جلسات شور -52ماده 

 کرد.

ورخ بیست و پنجم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت در جلسه مشترک آیین نامه فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و چهل تبصره در م

 کمیسیون آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید.

 نوریعلی اکبر ناطق 

 رئیس مجلس شورای اسالمی

 


