
 
 
 

 جناب آقاي دکتر قاضی زاده 
 ریاست محترم پژوهشگاه نیرو

 ها موضوع: امکان یا عدم امکان عضویت کارکنان دستگاه هاي اجرایی در هیئت مدیره شرکت

 با سالم و احترام
ر هیئت مدیره د اجراییعضویت کارکنان دستگاه هاي چگونگی و یا امکان  پیرو استفسار جنابعالی در خصوص

در دوران مرخصی  ان دولتها توسط کارمندو نیز در خصوص پذیرش عضویت هیئت مدیره شرکت هاشرکت
 به استحضار می رساند:بدون حقوق، 

 مقدمهالف) 
 توانند بیشنمی دولت و کارمندان جمهور، وزیران رئیس جمهور، معاونان رئیس«قانون اساسی،  141بر طبق اصل 

 به متعلق آن ایهاز سرم یا قسمتی تمام که دیگر در مؤسساتی شغل هر نوع اشند و داشتنب داشته دولتی شغل از یک
و نیز  حقوقی و مشاوره دادگستري و وکالت اسالمی شوراي مجلس و نمایندگی است عمومی یا مؤسسات دولت

 تعاونی هاي، جز شرکتخصوصی هايشرکت مختلف انواع مدیره در هیأت یا عضویت عامل و مدیریت ریاست
 حکم از این ،تحقیقاتی ها و مؤسساتدر دانشگاه آموزشی هايسمت. است ممنوع آنان براي ،و مؤسسات ادارات
 ».است مستثنی

ه شرح نظرات تفسیري متعددي ب ،در خصوص این اصل شوراي نگهبان به عنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی
 :باشدمیگشا ذیل صادر کرده است که در فهم این اصل راه

 قانون 157 اصل سوم بند طبق که قضاتی«نگهبان:  شوراي 8/10/1359 مورخ 2/429م شماره نظریه  .1
 صلا مطابق ،باشدمی مزبور شوراي با آنها نصب و عزل و استخدام قضایی عالی شوراي طرف از اساسی

 .»باشند اسالمی شوراي مجلس نماینده توانندنمی اساسی قانون 141

 ، حکومت است و صرفا ناظر به قوه مجریه نیست.141در صدر اصل » دولت«بر این اساس منظور از  

 است، لتیدو سازمان ،قافاو سازمان چون«نگهبان:  شوراي 21/12/1359 مورخ 1401 شماره نظریه .2
  .»باشدمی اساسی قانون 141 اصل مخالف اسالمی شوراي مجلس ندگینمای سمت با آن سرپرستی

ه براي ک باشدمی در این نظر باید توجه داشت که منظور از سرپرست، جداي از پست سرپرستی مقامات
 مدت موقت انجام می گیرد.

 موظف از اعم ،داشتن شغل دو ممنوعیت«نگهبان:  شوراي 3/2/1360 مورخ 2091 شماره تفسیري نظریه .3
  ضمیمه ،مؤسسه آن اگر ،لتیدو ادارات و هازارتخانهو تابعه هايسازمان و مؤسسات مورد در و است بودن
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 مربوط رییس یا مدیر یا زیرو ظایفو جزو آن سرپرستی و تصدي که طوري به باشد، اداره یا زارتخانهو

 اگر لیو. ستنی اساسی قانون مغایر آن تصدي باشد، منتفی قانوناً ،آن براي دیگر لومسئ تعیین و باشد

 یا رییس عنوان به مدیر یا رییس یا زیرو شخص براي آن، استقالل حفظ با مربوطه سازمان تصدي 
 .»است اساسی قانون مخالف باشد، احدو آن سرپرست

شناخته مجاز  ،بر این اساس، تصدي بیش از یک شغل دولتی به مناسبت شغلی و به حکم وظیفه قانونی
 است.

 که است این اساسی قانون 141 اصل از مستفاد«نگهبان:  شوراي 27/3/1360 مورخ م 2708 شماره نظریه .4
 در ،مرقوم اصل در مذکور لتیدو مشاغل از یکی شدن دارعهده و قبول با اسالمی شوراي مجلس نماینده

 قرائت مجلس در استعفایش یا باشد نداده استعفا رسمی طور به چند هر ؛است نمایندگی از مستعفی حکم
 .»باشد نشده

وقت ایندگی مجلس یک شغل دولتی است؛ زیرا مستلزم انجام وظیفه به صورت تمامکه نمتوضیح آن
با  11/10/1373شغل مصوب  یک از بیش تصدي قانون ممنوعیت 2است (این برداشت در متن تبصره 

 شود).اصالحات بعدي آن در تعریف شغل دیده می

 عنوان به مرقوم نمایندگی که صورتی در«نگهبان:  شوراي 9/12/1360 مورخ 1772 شماره نظریه .5
 .»ندارد قانونی مانع شود،نمی شمرده مستقل شغل و است موریتمأ

 دچن گذشته در ایران اسالمی جمهوري سیماي و صدا سازمان«این نظر در پاسخ به این سوال بود که 
 عمناف حفظ براي انقالب زيپیرو از بعد و است داشته خصوصی هايشرکت در گذاريسرمایه مورد

 .نمایدمی منصوب است سازمان به متعلق آن سهام %49 که هاشرکت در نمایندگانی ،المالبیت و سازمان
 اساسی قانون 141 اصل مشمول را خود) سازمان( دارسهام نمایندگان ،اساسی قانون تصویب از بعد اما

 و صدا اننمایندگ صرفاً اشخاص این اینکه به توجه با نمود. ایجاد سازمان براي مشکلی ،امر این و دانسته
  سیلهو به زبورم اصل  تفسیر به محتاج مشکل این حل براي سازمان حقوقی دفتربودند، لذا ) دارسهام( سیما

انونی و به دلیل تکلیف قاین نظر نیز در مقام تجویز تصدي بیش از یک شغل به نگهبان گردید.  شوراي
 است.و یا بر اساس مأموریت اداري شغل  تبع به و مناسبت

 اداري سمت اینکه به نظر دانشگاه، ریاست -1«نگهبان:  شوراي 20/2/1362 مورخ 8513 شماره نظریه  .6
 و بازسازي هايتهیأ در عضویت -3و2است.  نمایندگی سمت به اشتغال از مانع شودمی محسوب
 باشد شده بینیپیش مذکور ینعناو تحت سازمانی شاغل که صورتی در مجلس نمایندگان براي گزینش

 نمایندگی به او اشتغال از مانع ،شود محسوب لتدو کارمند مزبور هايتهیأ در عضویت با نماینده و
 و نمایدمی مینتأ را آنها بودجه لتدو که البیانق بنیادهاي و هاارگان و نهادها -4است.  مجلس
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 آنها کارمندي و شوندمی محسوب لتیدو ،باشندمی دارعهده قانون حسب بر اجرایی هايلیتومسئ 

  ».است نمایندگی به اشتغال از مانع و باشدمی لتدو کارمندي
شود. بر ، شامل پست رئیس دانشگاه نمی141این نظر، سمت آموزشی مصرح در اصل  1بر اساس بند 

 .اشدبمی» داشتن مسئولیت قانونی«و  »تأمین بودجه«دو ضابطه  ،مالك دولتی بودن ،نیز 4اساس بند 
 اشتغال اساسى قانون 141 اصل ذیل به توجه با«نگهبان:  شوراى 5/7/1367 مورخ 2432 شماره نظریه .7

 در و است مانع بال تحقیقاتى مؤسسات و هادانشگاه در آموزشى سمت به اسالمى شوراى مجلس نماینده
  .»گیرد قرار عمل مالك باید عادى قوانین ،نامه در مذکور دیگر جهات

تحقیقاتى، علیرغم اینکه شغل دولتی  مؤسسات و هادانشگاه در آموزشى نظر شوراي نگهبان سمت به
 .باشدمیبه کلی استثنا قانون اساسی  141است، از حکم اصل 

 تهیأ در لتدو کارمندان و زراو عضویت«نگهبان:  شوراي 19/2/1368 مورخ 118 شماره تفسیري نظریه .8
) غیرانتفاعی مدارس و هادانشگاه امناي تهیأ در عضویت جمله از( لتیدو یا و خصوصی مؤسسات  امناي

 اساسی قانون 141 اصل با مغایرتی ،گرددنمی تلقی سازمانی شغل مذکور، هايسمت اینکه لحاظ به
  .»ندارد

شغل نیست زیرا تالزم با صرف زمان به صورت  ،عضویت در هیات امناي موسساتبر طبق این نظر، 
 وقت ندارد.تمام

 لتدو کارمند کشور محاسبات دیوان یسرئ چون«نگهبان:  شوراي 24/7/1372 مورخ 5400 شماره نظریه .9
 محاسبات دیوان در تواندنمی ،اسالمی شوراي مجلس نمایندگی سمت حفظ با لذا ،شودمی محسوب

 .»شد شناخته مغایر اساسی قانون 141 اصل با موضوع و نماید ظیفهو انجام

، دیوان محاسبات مستقیما زیر نظر مجلس است، به جهت حکم اصل 54علیرغم اینکه به تصریح اصل 
 توان به تبع نمایندگی مجلس قلمداد کردریاست بر دیوان محاسبات را که شغل دولتی است، نمی ،141

داشته  بر دیوان محاسبات ریاست ،از نمایندگان مجلس باید به تبع پست نمایندگی و گفت که یکی 
پیشگیري از تداخل  ،141است؛ یکی از دالیل وضع اصل  141باشد. دلیل این امر نیز فلسفه حکم اصل 

 قوا و صیانت از استقالل قوا بوده است.

 ریاست اینکه به نظر آراء اتفاق به«نگهبان:  شوراي 22/2/1373 مورخ 6772 شماره تفسیري نظریه .10
 جلسم محترم نمایندگان براي آن تصدي شودمی محسوب اداري سمت ،دانشگاه ریاست مانند دانشکده

 .»است اساسی قانون 141 اصل خالف اسالمی شوراي
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ریاست دانشکده نیز مانند ریاست دانشگاه یک پست آموزشی دانسته نشده بلکه یک پست اداري 
 نظیر معاون رئیستحقیقاتی  موسساتها و ها در دانشگاهمحسوب شده است. در خصوص سایر پست

ک رسد پست مدیر گروه یدانشگاه و معاون ریاست دانشکده نیز این مسئله محل تامل است. به نظر می
 صب اداري نباشد.من

 هاشرکت مدیره هیئت در دولت شاغالن وضعیت عضویتب) 
 مرتبط با برخی مسائل ،با اصالحات بعدي آن 11/10/1373قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل مصوب 

 را به شرح زیر تبیین کرده است: 141اصل 
 مرمست وظایف از است عبارت شغل از منظور«شغل،  یک از بیش تصدي ممنوعیت قانون 2طبق تبصره  -1

 ».شودمی انجام وقتتمام طوربه که پستی یا و شغل یا سازمانی ثابت پست به مربوط

. لذا وقت انجام شودبه صورت تمام ،این است که آن پستشناسایی شغل،  اصلی مبناي ،بر این اساس 
وقت به صورت تمامکشوري)  خدمات مدیریت قانون 45(موضوع ماده  صرفا استخدام رسمی و یا پیمانیِ

 یا  نظیر قرارداد کارمعین و ،را می توان شغل دانست و سایر انواع بکارگیريوقت) وقت یا پاره(نه نیمه
وقت بودن ندارند، قانون مدیریت خدمات کشوري که مالزمه با تمام 32موضوع تبصره ماده  ،ساعت معین

 شوند.شغل محسوب نمی
ا در هیئت مدیره و ی دولتعضویت کارکنان  ،وعیت تصدي بیش از یک شغلقانون ممن 3بر طبق تبصره  -2

  اب ارتباط در یا و قانون موجب به و دولت سهام قانونی نمایندگان عنوان به که مجامع شرکت هاي دولتی
محسوب نشده و لیکن  دیگر شغل ،گیرد می صورت سازمانی شغل یا و پست هاي مسئولیت و وظایف

 ممنوع است. فوق موارد در عضویت یا و شرکت بابت حقوق دریافت یا پرداخت
شغل مورد  یک از بیش تصدي ممنوعیت قانون 4مالك دولتی بودن در خصوص شغل دولتی، در تبصره  -3

 مؤسساتی در ردیگ دولتی شغل نوع هر تصدي«توجه قرار گرفته است. این تبصره تصریح کرده است که 
 شوراي مجلس نمایندگی و است عمومی مؤسسات یا و دولت به متعلق آن سرمایه از قسمتی یا تمام که

 نواعا مدیره هیأت در عضویت یا عامل مدیریت و ریاست و حقوقی مشاوره دادگستري، وکالت اسالمی،
  .»است ممنوع دولت کارکنان براي مؤسسات و ادارات تعاونی هاي شرکتجز خصوصی هاي شرکت

 به تعلقم آن سرمایه از قسمتی یا تمام که اشتغال در مؤسساتیصدر این تبصره داللت بر این دارد که 
اظر را صرفا ن» دولتی«شود؛ لذا نباید وصف است، شغل دولتی محسوب می عمومی مؤسسات یا و دولت

 ها دانست بلکه موسسات دولتی، شرکت هاي دولتی، موسسات یا نهادهاي عمومی غیردولتی به وزارتخانه
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نیز  ،تاس عمومی مؤسسات یا و دولت به متعلق آن سرمایه از قسمتی یا که تمام حقوقی و سایر اشخاص
 .شوندتلقی میانون به معناي دولتی در این ق

 و ها دانشگاه در آموزشی هاي شغل، عالوه بر سمت یک از بیش تصدي ممنوعیت قانون 8تبصره  -4
 معظم مقام سوي از مستقیماً که قانون مزبور)، افرادي را 1تحقیقاتی (موضوع تبصره  و آموزشی مؤسسات

مستثنی کرده  قانون این مفاد شمول از شوند می منصوب مختلف هاي دستگاه در هائی سمت به رهبري
 است.

) مشمول این قانون را معین کرده ياشخاص (نهادها ،شغل یک از بیش تصدي ممنوعیت قانون 9تبصره  -5
 می استفاده عمومی بودجه از نحوي به که هائی ارگان و نهادها ها، سازمان کلیه«است و اشعار می دارد: 

 ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که مؤسساتی و دولت به وابسته و دولتی مؤسسات و ها شرکت و نمایند
 .»باشند می قانون این مشمول است نام

 ،که در قانون اساسی باشدنمی مزبور، شامل تمامی اشخاصی 9رسد اشخاص مذکور در تبصره به نظر می
 یا دولت به متعلق آن سرمایه از قسمتی یا که تمام تمام اشخاصی ،141در اصل زیرا اند. مورد نظر بوده

شامل اشخاصی که شمول ،  9هستند. حال آنکه تبصره  141است، مشمول حکم اصل  عمومی مؤسسات
 صنایع ازينوس و گسترش سازمان ایران، نفت ملی نظیر شرکت(قانون بر آنها مستلزم تصریح نام است 

 ر نمی شود. بر همین اساس مجریان در تفسی )و صداوسیما و بیمه مرکزي و بیمه ایران مرکزي بانک ایران،
به دلیل  ،را اجرا نمی کنند که این تفسیر اجرایی 141عمال اصل ،  9با استناد به متن تبصره  ،اجرایی خود

 عدم تطابق با قانون اساسی، مشروعیت حقوقی ندارد.

 هاایام مرخصی بدون حقوق در هیئت مدیره شرکتعضویت کارمند دولت در وضعیت ج) 
 در توانندمی اجرائی دستگاههاي کارمندان« قانون مدیریت خدمات کشوري، 84اده م 1 بر طبق تبصره -1

 هاستفاد حقوق بدون مرخصی از سال سه حداکثر ربطذي دستگاه موافقت با خود خدمت مدت طول
 شغل هب مربوط رشته در تخصصی عالی تحصیالت ادامه براي مرخصی کسب که صورتی در و نمایند

  ».بود خواهد افزایش قابل سال دو مدت تا ،باشد کارمندان
کشوري، کارمندي که از مرخصی بدون حقوق استفاده  خدمات قانون مدیریت 122 ماده 3بند  طبق

 رسمی کارمندان« دارد:مزبور اشعار می 122 آید. مادهمیکرده است، به حالت آماده به خدمت در
 خواهد سال یک حداکثر آن مدت که خدمت، به آماده صورت به زیر حاالت در اجرائی هايدستگاه

  پست نبود -3. کارمندان سازمانی پست حذف -2. ربطذي اجرائی دستگاه انحالل -1: آینددرمی بود
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 مذکور مراجع تصمیم براساس که کارمندانی -4. حقوق بدون مرخصی یا مأموریت اتمام از بعد سازمانی
 .»دباشن شده خدمت به آماده یا معلق خدمت از قضائی مراجع یا اداري تخلفات به رسیدگی هیأت در

 مزبور کارمندان به خدمت، به آمادگی دوران در کشوري، خدمات مدیریت قانون 122 ماده 1 تبصره طبق
 مادهآ کارمندان دیگر، اجرائی هايدستگاه در اشتغال عدم صورت در و شد خواهد پرداخت ثابت حقوق

  براي سابقه سال 20 و مردان براي سابقه سال 25( بازنشستگی شرایط بودن دارا صورت در خدمت به
 سال هر ازاي به مستمر مزایاي و حقوق نیم و ماهیک دریافت با صورت این غیر در و بازنشسته ،)زنان

 .»شد خواهند بازخرید شده ذخیره هايمرخصی وجوه و خدمت سابقه
مرخصی بدون « ،قانون مدیریت خدمات کشوري 120به موجب ماده باید به این نکته مهم توجه شود که 

 است. ی کارمندان رسمییکی از حاالت استخدام »حقوق
بصره تبه موجب و  شدهدر ایام مرخصی بدون حقوق، همانند کارمند شاغل فرض بنابراین مستخدم دولت 

و  یدولت اعم از نمی تواند عضو هیئت مدیره ي شرکت ها ،قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل 4
 .شود یا خصوصی

 اجرایی هايدستگاه کارکنان عضویت: «1392قانون بودجه ي سال  122بر طبق پاراگراف آخر ماده ي  -2
 در 1373/ 10/ 11 مصوب شغل یک از بیش تصدي ممنوعیت قانون مشمولین سایر و ردیف دارندگان و

 عمومی هادهاين و مؤسسات و دولتی شرکتهاي تابعه و وابسته شرکتهاي یا دولتی شرکتهاي مدیره هیأت
  و بوده مجاز مزایا و حقوق دریافت با مأموریت قالب در فقط غیرموظف، و موظف صورتبه غیردولتی

 و حلم یک از فقط آن بعدي اصالحات و تجارت قانون استناد به جمله از نحو هر به دریافتی هرگونه
 ».است مجاز صندوق یک

 د) نتیجه گیري 
 با عنایت به  تمام مراتب  فوق  ؛ 

جاز می معضویت کارکنان دولت (به تبع وظیفه ي سازمانی) در هیئت مدیره و یا مجامع شرکت هاي دولتی   -1
 باشد اما مجاز به عضویت در هیئت مدیره و یا مجامع شرکت هاي خصوصی نمی باشند.

قانون مدیریت خدمات کشوري، اقدام به اخذ مرخصی  84کارکنان دولت که مستند به تبصره ي یک ماده ي   -2
 وصی (جز بدون حقوق می نمایند، مجاز به عضویت در هیئت مدیره و یا مجامع شرکت هاي دولتی و خص

 ،قانون مدیریت خدمات کشوري 120شرکت هاي تعاونی ادارات و مؤسسات) نمی باشند. زیرا به موجب ماده ي 
 يهبه موجب تبصر ،بنابراین مستخدم دولت و محسوب شده »استخدام«یکی از حاالت  »مرخصی بدون حقوق«
 

٦ 
 



 
  

دیره ي عضو هیئت م ،د در ایام مرخصیچهار ماده واحده قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل، نمی توان
 .  شرکت هاي دولتی و یا خصوصی شود

 
ار ارشديی دکتر علی   

پژوهشگاه نیرو مشاور ریاست  
پژوهشی حقوق گروه سرپرست  
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