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 چكيده

وضعيت استخدامي كارمندان قراردادي بر اساس آنچه در مقدمه توجيهي آمده، طرح حاضر با هدف ساماندهي 

هاي انساني موجود ارائه وري سرمايههمچنين ايجاد زمينه حفظ و نگهداري و افزايش بهره نور و دانشگاه پيام

سازي طرح يكسان»هاي ديگر مطرح شده در اين خصوص مثل شده است. اين طرح همچون بسياري از طرح

، «داد معين كارور )اپراتور(هاي برق با ساير كارمندان پيماني و رسميمزايا، حقوق و امتيازات كاركنان قرار

طرح »، «طرح ساماندهي بازرسان قرارداد معين شاغل در حوزه نظارت بر بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت»

 صدد است تا با نگاهي بخشي راهكارهايي را در جهت تأمين در ...و« ي كاركنان قراردادي وزارت نفتسامانده

 هدف خود ارائه دهد. در ادامه طرح مذكور ارزيابي شده است.

 

 ارزيابي

طرح پيشنهادي بنا به داليلي كه در ادامه ارائه شده، داراي ايرادهاي متعددي است كه پذيرش كليات آن را 

 :كندميمنتفي 

 

 فقدان نگاهي جامع و فراگير براي ساماندهي نيروهاي قراردادي

دغدغه نمايندگان محترم پيشنهاددهنده طرح، ناشي از يك مشكل و چالش در  بر اساس مقدمه توجيهي،

حال بايد . با ايناستنور  يروهاي قراردادي در دانشگاه پيامكارگيري نناسبات و روابط حاكم بر وضعيت بهم

است  هاي اجراييها و دستگاهتوجه داشت مشكل مذكور يك چالش فراگير براي كل يا حداقل اكثريت سازمان

كارگيري ظر نمايندگان محترم، در وضعيت بهن جايي كه خالي از وجه نخواهد بود اگر ادعا نماييم معضل مد تا

شود. با اين وصف مشخص نيست نيروهاي قراردادي، در هر سه قوه مجريه، قضائيه و حتي مقننه مشاهده مي

رسد بخشي اقدام نمايد؟ بنابراين به نظر مي كه چرا قانونگذار بايد در پرداختن به اين معضل به نحو موردي و

طرح حاضر به دليل برخورد بخشي و محدود با اين معضل و عدم پيگيري يك رويكرد جامع و فراگير براي حل 

 «9»مشكالت همه مستخدمين ديگر با وضعيت مشابه، مشمول وصف تبعيض ناروا بوده و در نتيجه مغاير بند 

 .استسوم قانون اساسي اصل 
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 استامنهيئت اي كه در صالحيت ورود مجلس به حوزه

دانشگاه  فرهنگي رسيده است:عالي انقالب به تصويب شوراي 1367كه در سال  1نور ( اساسنامه دانشگاه پيام2ماده ) به موجب

قانون ( 1)خواهد رسيد. همچنين به موجب ماده  امناهيئت نور از نظر اداري و مالي تابع مقررات خاص است كه به تصويب  پيام

هاي دولتي سسات آموزش عالي و پژوهشي از مقررات عمومي حاكم بر دستگاهها، مراكز و مؤدانشگاه 2،كشوراحكام دائمي توسعه 

به ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدي 

و از آنجايي كه به موجب ماده د كننامنا عمل ميهيئت هاي مصوب نامهآنها تبعيت نكرده و صرفاً در چارچوب مصوبات و آيين

است، بنابراين اين طرح ه شدقانون برنامه ششم، مفاد قانون احكام دائمي به عنوان بخشي از قانون برنامه ششم قلمداد  (122)

امناي دانشگاه هيئت اي كه در قلمرو صالحيت است. گذشته از آن ورود مجلس به حوزهاد با اختيارات قانوني هيئت امندر تض

گيري در اين خصوص نيازمند اشراف به جزئيات كه تصميمتضييع وقت مجلس است، به دليل ايننور است عالوه بر اينكه  يامپ

 نور سازگاري نخواهد داشت.  اهد شد كه با شرايط دانشگاه پيامخومنجر باشد، خروجي آن به وضع احكامي مي

سي است و به قانون اساوهفتم پنجاهاساسنامه دانشگاه پيام نور، مغاير اصل ( 2)همچنين طرح حاضر به دليل نقض ماده 

 باشد.قانون برنامه ششم مي (122)قانون احكام دائمي توسعه، مغاير ماده ( 1)دليل نقض ماده 

 

  قانون اساسي هفتادوپنجممغايرت با اصل 

ي نيز رافع صاصزدن منبع تأمين مالي به درآمدهاي اختقانون اساسي مغايرت دارد و گره  هفتادوپنجمطرح پيشنهادي با اصل 

 اين ايراد نخواهد بود:

اگرچه در مقدمه توجيهي تأكيد شده اين طرح صرفاً در مقام تبديل وضعيت استخدامي كاركنان قراردادي دانشگاه است و در  .1

يم و غيرمستقيم در پي نخواهد داشت، اما بر طور مستق گونه افزايش حقوق و مزايا براي آنان بهصورت پيماني شدن آنان، هيچ

كامالً مشخص است كه وضعيت و سقف پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان قراردادي )كارمعين(  3( طرح پيشنهادي3اساس ماده )

هاي غيرمستقيم و تعهدات اداري و تر است. عالوه بر اين طرح مذكور به دليل ساير هزينهنسبت به كاركنان رسمي و پيماني كم

 كند بار مالي براي دولت دارد.  تري كه ايجاد ميمالي بلندمدت

كرد زينههشود و محل مصرف و نور، منبع درآمدي جديد محسوب نمي امبايد توجه داشت درآمدهاي اختصاصي دانشگاه پي. 2

، يك منبع هاي دانشگاه تخصيص يافته است. به عالوه بايد توجه داشت درآمدهاي اختصاصي دانشگاهتأمين هزينه آن براي

طعي در نظر قرا به عنوان منبع مناسب براي تأمين يك هزينه ثابت، مستمر و  درآمدي مستمر و باثبات نيست كه بتوان آن

 گرفت.
                                                                                       

هيئت خاص است كه به تصويب داراي شخصيت حقوقي و از مؤسسات دولتي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي است و از نظر اداري و مالي تابع مقررات «دانشگاه» -(2)ماده  .1

 .امنا خواهد رسيد

هاي علوم، ي وزارتخانهشوراي گسترش آموزش عال هاي علم و فناوري كه داراي مجوز ازها و پارکها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستاندانشگاه -(1)ده ما .2

ويژه قانون محاسبات  ولتي بهحاكم بر دستگاههاي دباشند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي ربط ميتحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي

هاي مالي، معامالتي، اداري، استخدامي نامهعمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصالحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آيين

جمهور و در مورد ها به تأييد رئيسزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستانامنا كه حسب مورد به تأييد وهيئت و تشكيالتي مصوب 

 .كنندرسد، عمل ميها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلح به تأييد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح ميدانشگاه

صيص حقوق و مزاياي . »3 سمي، پيماني از لحاظ تعيين پايه       كاركنان تخ شده مطابق كاركنان ر سازماني تعيين  ست  ساي   يافته در پ شغلي و  شاخص هاي خدمتي، رتبه  هاي تعيين  ر 

 «حقوق و مزايا محاسبه و از محل درآمد اختصاصي دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود



 

 توسعه ششم ( قانون برنامه28ماده )« الف»مغايرت با بند 

هزار و  546 به 1390-1391وپنج هزار نفر در سال تحصيلي ميليون و هشتاد 1 جمعيت دانشجويي دانشگاه پيام نور از حدود 

ها خالي درصد ظرفيت دانشگاه 50حدود  1397كاهش يافته است و در آزمون سال  1395-1396نفر در سال تحصيلي  886

سازي ه بايد بر چابككنور متقاضي نداشته است. بنابراين در شرايطي  هزار نفر از ظرفيت دانشگاه پيام 240مانده است و بيش از 

اداري،   متفاوت به دنبال گسترش تعهداتطرح پيشنهاي با رويكردي كامالً ،سازي واحدهاي مربوطه تمركز گرددو كوچك

( قانون برنامه ششم 28) ماده« الف»بند  با استخدامي و مالي اين دانشگاه است و از اين منظر به دليل افزايش اندازه دولت مغاير

 باشد.مي

 

 بنديجمع

رفع مشكل امنيت شغلي نيروهاي طرح پيشنهادي به دليل داشتن نگاهي بخشي به موضوع و فقدان نگاهي جامع و فراگير براي 

قانون برنامه ششم  (122)و  (28)هفتم و هفتادوپنجم قانون اساسي، مغايرت با مواد ودي، مغايرت با اصول سوم، پنجاهقراردا

. نيستباشد، مورد تأييد نور مي امناي دانشگاه پيام تئاي كه در صالحيت هيتوسعه و همچنين به دليل ورود مجلس به حوزه

 شود كليات طرح رد شود.بنابراين پيشنهاد مي
 

 

 

  

 

 

 

 

 


