
 

 ایرائی موسوی حمیدرضا سید
 اداری عدالت دیوان صالحیت در دعاوی مالیاتی، دعاوی متخصص

 اداری دادرسی و

 عدلیه وکیل وکالی گروه
تخصصی  دیگر از سویقضا و  با دستگاهاشخاص حقیقی و حقوقی تعامل ینده ارشد فزاز یکسو امروزه 

دیوان مرتبط با موضوعات  نشر بصورت تخصصی به های مختلف حقوقی، وجود پایگاهی کهبودن حوزه

آید به حساب می مهجور و مغفول نسبتاًحوزۀ که  قضائی اداریو سایر مراجع قضائی و شبه عدالت اداری

 شود.بیش از پیش احساس می بپردازد،

اقدام مشاوره ارائه به های حقوقی در تمامی حوزهسسات حقوقی، ؤمتعلق به مهای اینترنتی غالب پایگاه

اسخگوی نیازهای تخصصی در حوزه دیوان عدالت و پ زندپردامیحقوقی در تمام موضوعات کنند و می

 .دنباشاداری نمی

ارائۀ مشاورۀ حقوقی توسط وکالی نا آشنا به مسائل حقوق اداری، ضمن آنکه موجب تضییع حقوق مردم 

حالی است که  این در .دهدمیقابل توجهی کاهش میزان ه را نیز ب رضایت مردم از سیستم قضاییشده، 

، روند رسیدگی چطور آغاز خواهد شداز کجا شان رسیدگی به شکایت و دعاویبدانند  وکلین حق دارندم

زمان و  تا بتوانندبینی باشد  خواهد بود و نتیجه حاصل از این روند تا مقدار قابل قبولی قابل پیش

 های خود را مدیریت کنند. هزینه

 الی متخصص حوزۀ دیوان عدالت اداری،متشکل از وک« وکیل عدلیه»گروه وکالی ما در ، این نقیصهدرک  با

 وکالیرا با استفاده از نظرات و تجربیات  (https://vakiladlie.com) آن شدیم تا سایت وکیل عدلیه بر

رسانی تخصصی در این زمینه و دعاوی دیوان عدالت اداری و با رویکردی مشتمل بر اطالع دعاوی متخصص

 اندازی نماییم.راه، کاربردی عموم مردم پاسخگویی به نیازهای

وکیل عدلیه با داشتن تیمی متشکل از متخصصان حقوق اداری، آمادگی آن را دارد که در تمامی مراحل 

و اخذ رأی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و  حضور در جلسات دادرسیمشاوره، طرح دعوا، 

 شبه قضائی اداری، همراه موکلین محترم باشد.
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ت و ها و مؤسسا قانون اساسي بانوان كارمند رسمي و ثابت وزارتخانه ۲۱از اصل  ۲و  ۱در اجراي بندهاي  -۱ماده 

د در توانننيروهاي مسلح و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ميها و هاي دولتي و شهرداريشركت

 خدمت نيمه وقت استفاده نمايند.  صورت موافقت وزير يا باالترين مقام مؤسسه متبوع خود از

رعايت شرط رسمي و ثابت بودن در مورد بانوان كارمندي كه فرزند معلول با درجه معلوليت شديد و خيلي  -تبصره

 شديد دارند كه به تشخيص سازمان بهزيستي كشور رسيده باشد الزامي نيست.

خدمت نيمه وقت خدمتي است كه ساعات كار آن طبق مقررات اين قانون نصف ساعات كار مقرر هفتگي  -۲اده م

باشد. نحوه و ترتيب انجام خدمت نيمه وقت بر اساس ساعات كار وزارتخانه و مؤسسه   وزارتخانه و مؤسسات مربوط

در هيچ مورد كمتر از نصف ساعات كار مقرر  گرديد و ذيربط و طبق نظر باالترين مقام مسئول دستگاه تعيين خواهد

  هفتگي وزارتخانه و مؤسسه و شركت مربوط نخواهد بود. 

العاده  كنند نصف حقوق گروه و پايه و يا حقوق ثابت و فوق كارمنداني كه از خدمت نيمه وقت استفاده مي -۳ماده 

شود به آنان تعلق  طور مستمر پرداخت ميزايايي كه بهها و م العاده عناوين مشابه ديگر و فوق شغل و يا مزاياي شغل و يا

آب و هوا و محروميت از تسهيالت زندگي از محدوديت مذكور  هاي محل خدمت، بدي العاده خواهد گرفت وليكن فوق

 شود. طور كامل پرداخت ميمستثني بوده و به

رفت مشمول ان نيمه وقت تعلق خواهد گميزان حقوق و مزايايي كه بر اساس مقررات اين قانون به كارمند -۴ماده 

  پرداختي به كاركنان شاغل دولت نخواهد بود. مقررات مربوط به حداقل 

ان كشور بندي مشاغل معلمال ميباشد و در مورد مشمولين طرححداقل استفاده از خدمت نيمه وقت يك س -۵ماده 

  . لي خواهد بوديمقارن با اتمام سال تحصتاريخ انقضاء خدمت مزبور 

تخدمين رسمي هاي اجرائي مشمول مقررات اين قانون نيستند و استفاده مسكارمندان پيماني و غير ثابت دستگاه -۶ماده 

  موكول به پايان يافتن خدمت آزمايشي يا مشابه آن خواهد بود. و ثابت از اين قانون 

حقوق وظيفه يا نشستگي و استفاده از سنوات خدمت نيمه وقت بانوان از لحاظ سابقه خدمت الزم براي باز -۷ماده 

محسوب خواهد شد ليكن در احتساب حقوق بازنشستگي و وظيفه يا مستمري و نيز دريافت پايه مستمري، بطور كامل 

نصف مدت خدمت نيمه وقت منظور و محسوب خواهد گرديد.   عالوه بر مدت خدمت تمام وقت( اينگونه كارمندان )

مزايايي كه بر اساس اين قانون به آنان  م كارمندان مزبور به نسبت حقوق ومربوط به سهكسور بازنشستگي يا حق بيمه 

 گيرد، كسر و به صندوق مربوط واريز خواهد شد.تعلق مي

سنوات خدمت نيمه وقت بانوان بشرط پرداخت كسور بازنشستگي و حق بيمه به نسبت تمام حقوق گروه و پايه  -تبصره

ه شغل و يا عناوين مشابه تا سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگي در حكم خدمت تمام وقت العاد فوق  يا حقوق ثابت و

 شود.محسوب مي

 باشد. الرعايه نمي محدوديت سه سال در مورد بانوان كارمندي كه فرزند معلول دارند الزم

ور بازنشستگي و حق وقت بانواني كه داراي فـرزند معلول هستـند به شرط پرداخت كس سنـوات خـدمت نيمه -۲تبصره

العاده شغل  نسبت تمام حقوق گروه و پايه و يا حقوق ثابت و فوق بيمه مربوط به كارفرما و كارمند توسط فرد متقاضي به 

 شود. و يا عناوين مشابه مازاد بر سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگي در حكم خدمت تمام وقت محسوب مي
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اضي استفاده از اين قانون به شرط پرداخت حق بيمه خود و سهم كارفرما نيروهاي قراردادي و شركتي متق -۳ تبصره

 توانند از اين قانون استفاده نمايند. مي

دوران استفاده از مرخصي استحقاقي طبق مقررات مربوط به كارمندان تمام وقت بوده و فقط ميزان حقوق و  -۸ماده 

 ستخدمين نصف مبالغ مربوط به كارمندان تمام وقت خواهد بود. گونه ممزاياي مستمر اين  العاده شغل و نيز ساير فوق

مدت استفاده از مرخصي استعالجي و زايمان براي بانوان مشمول خدمت نيمه وقت مانند كارمندان تمام وقت  -۹ماده 

 لحاظ حقوق و مزايا تابع مقررات مربوط به خدمت نيمه وقت خواهند بود.  خواهد بود و در آن مدت از

بندي سنوات خدمت كارمندان نيمه وقت و ارتقاء گروه به نسبت نصف سوابق تجربي مقرر در طرح طبقه -۱۰ ماده

  محاسبه خواهد گرديد.   مشاغل و يا مقررات مربوط

خواست انجام خدمت تمام وقت را ل از پايان مدت خدمت نيمه وقت دركه كارمندان نيمه وقت قبصورتيدر -۱۱ماده 

م وقت تبديل ضرورت و موافقت وزارتخانه و مؤسسه مربوط خدمت نيمه وقت آنان به خدمت تما  بنمايند در صورت

 از يك سال نخواهد بود.  حال خدمت نيمه وقت كمترهرخواهد گرديد و در

ن مورد است استفاده از خدمت نيمه وقت موكول به در خواست كتبي مستخدم و صدور حكم جداگانه در اي -۱۲ماده 

 ترتيب خدمت نيمه وقت و مدت استفاده از خدمت نيمه وقت و ساير موارد مشخص گردد.بايد نحوه و و در حكم 

هاي ها و مؤسسات و شركت توانند در وزارتخانهوجه و تحت هيچ عنوان نمي هيچه مشمولين اين قانون ب -۱۳ماده 

اي مذكور از دستگاه متبوع خود اخراج اشتغال ورزند و در صورت اشتغال در واحده  دولتي ديگر به كار دولتي يا غير

 گردد.شده و حقوق و مزاياي آنان از تاريخ اشتغال قطع مي

 وقت ممنوع است.جديد به هر شكل بجاي كارمند نيمهاستخدام  -۱۴ماده 

 باشد. العاده روزانه به اين قبيل كاركنان ممنوع مي العاده اضافه كار ساعتي و فوق پرداخت فوق -۱۵ماده 

 بيني نشده است تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود. ساير موارد استخدامي كه در اين قانون پيش -۱۶ماده 

  گردد.  از تاريخ تصويب اين قانون كليه مقررات مغاير با آن لغو مي -۱۷ماده 

صد و شصت و قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و يك تبصره در جلسه روز يكشنبه هجدهم فروردين ماده يك هزار و سي

 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است. ۲۱/۱/۱۳۶۴تصويب و در تاريخ   چهار مجلس شوراي اسالمي


