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معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری های کشور

موضوع: فرایند تبدیل وضعیت مشمولین ایثارگر معزز شاغل در دهیاریهای کشور
باسالم و احترام؛

   پیرو نامه شماره ٣١٢٨٦ مورخ ١٤٠٠/٨/٣ درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در دهیاری های کشور موضوع استفساریه بند «و» 
ماده (٤٤) قانون برنامه پنجم توسعه، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ٣٦٥٥٤ مورخ ١٤٠٠/٧/١٧ سازمان اداری و استخدامي کشور درخصوص 
بهره مندی ایثارگران معزز شاغل در دهیاری، از مزایای بند «د» تبصره (٢٠) قانون بودجه سال ١٤٠٠ کل کشور (موضوع دستورالعمل شماره 
١٣٧٥٨مورخ  ١٤٠٠/٣/١٩ سازمان اداری و استخدامي و برنامه و بودجه کشور) و باتوجه به سواالت مطرح شده، نحوه فرآیند اجرای تبدیل 

وضعیت مذکور، مراتب به شرح ذیل به آگاهي مي رساند:
الف) مشمولین قانون:

١) مشمولين قانون تفسير بند «و» ماده (٤٤) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه:
ایثارگران موضوع ماده (٢١) قانون جامع خدمات رساني به ایثارگران که (تا تاریخ ٩٥/١٢/٢٩) طبق آئین نامه استخدامي دهیاریها به 

صورت قراردادکار/قراردادمدت، معین تمام وقت با دهیاری قرارداد مستقیم داشته و قرارداد آنها در سال جاری نیز تمدید شده باشد.
مشمولين بند «د» تبصره (٢٠) قانون بودجه سال ١٤٠٠ كل كشور: (٢

کارکنان یا دهیارانِ ایثارگر موضوع ماده (٢١) قانون جامع خدمات رساني به ایثارگران و اصالحات بعدی آن که در زمان تصویب قانون 
بودجه سال ١٤٠٠ کل کشور (مورخ ١٣٩٩/١٢/٢٧) به موجب قرارداد مقام صالحیتدار در دهیاری و به طور تمام وقت در فعالیت های 

مربوط به امور جاری دهیاری اشتغال داشته و قرارداد آنها در سال جاری نیز تمدید شده باشد.
ب) نحوه تبدیل وضع:

تبدیل وضعیت مشمولین از قراردادمدت معین به دائم با همان عناوین پست های سازماني متصدیان ذیربط مندرج در ساختار سازماني 
ابالغي صورت مي پذیرد، به عبارت دیگر کارکنان دهیاری مي بایست بدواً با ضوابط تشكیالتي دهیاری ها موضوع بخشنامه شماره 
١٤١١٣١ مورخ ١٤٠٠/٩/١١ ابالغي وزیر محترم کشور تطبیق و ساماندهي شده و سپس در همان قالب نمونه قراردادهای ابالغي با رعایت 

موارد ذیل به قرارداد دائم تبدیل وضع گردند.
حق بیمه این نیروها باید توسط دهیاری مربوطه پرداخت شده باشد.  

صالحیت فرد برای "قرارداد دائم" به تائید گزینش رسیده باشد. 
اعتبار مورد نیاز برای تبدیل وضعیت مشمولین تأمین شده باشد. 

بكارگیری نیروی انساني جدید در دهیاری به جای نیروهای تبدیل وضعیت یافته ممنوع است. 
ج) فرایند اجرا:

دهیاریهای سراسر کشور مي بایست نسبت به معرفي مشمولین اقدام و مدارك و مستندات  مورد نیاز را بررسي اولیه نموده و پس از  (١
تكمیل فرم پیوست، طي مكاتبه و از طریق بخشداری به دفتر امور روستائي و شوراهای مربوطه ارسال نمایند.

دفاتر امور روستایي و شوراهای استانداریهای مربوطه مي بایست مدارك ارسالي از دهیاریها را از حیث انطباق با قوانین و مقررات  (٢
بررسي نمایند و در صورت صحت، نسبت به معرفي ایشان جهت سیر مراحل تائیدیه گزینش اقدام نمایند.

بسمه تعالی

سال "تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها"
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عباس کرکه آبادی

مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطالعات

پس از اخذ تأییدیه گزینش، استانداری مربوطه مي بایست نسبت به بررسي و تائید فرم ارسالي اقدام و مراتب بالمانع بودن انعقاد قرارداد  (٣
را به دهیاری ذیربط جهت انجام اقدامات بعدی ابالغ نماید.

د)  مدارك مورد نیاز:
تصویر اولین و آخرین قرارداد ممهور به مهر دهیاری .١

تصویر آخرین مدرك تحصیلي منضم به تأییدیه مدرك تحصیلي معتبر از محل تحصیل .٢
اصل گواهي سابقه بیمه تأمین اجتماعي از تاریخ اولین بكارگیری تاکنون، ممهور به مهر دهیاری .٣

معرفي نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران اخذ شده از مراجع ذیصالح با مهر و امضاء .٤
گواهي رزمندگي با مهر و امضاء مراجع ذیصالح  .٥

توضيح: درصورت وجود ابهام درخصوص انطباق افراد از نظر ایثارگری با مصادیق عنوان شده در ماده ٢١ قانون جامع خدمات رساني به 
ایثارگران، مطابق تبصره ماده «٧» دستورالعمل شماره ١٣٧٥٨ مورخ ١٤٠٠/٣/١٩ سازمان اداری و استخدامي کشور، احراز شرایط توسط 

بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیباني نیروهای مسلح (حسب مورد) صورت خواهد گرفت.
تاییدیه گزینش مبني بر تبدیل وضعیت به قرارداددائم .٦

تاییدیه تأمین اعتبار توسط دهیاری و شورا .٧
هـ) مسئولیت اجرا:

 مسئولیت اجرای مفاد این دستورالعمل براساس وضعیت افراد و مستندات مشمولین، از حیث تطبیق با قوانین، بر عهده دهیار و آن استانداری 
ميباشد.


