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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

   تعرفه عوارض١ از فصل ٨ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٢٣٢١رأي شماره 
  الي شهرداري بندرعباسنامه م  آيين٣٠ و بهاي خدمات و ساير درآمدهاي موضوع ماده 

   مصوب شوراي اسالمي شهر بندرعباس١٣٩٦ در سال 
  ٢  شوراي اسالمي شهر بندرعباس  ٣٠/٧/١٣٩٨

   تعرفه عوارض ٥١ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٢٣٢٢رأي شماره 
  ٢  راي اسالمي شهر تفتشو  ٣٠/٧/١٣٩٨   مصوب شوراي اسالمي شهر تفت١٣٩٦و بهاي خدمات پيشنهادي در سال 

   ٣ابطال بخشي از ماده :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٢٣٦٢رأي شماره 
   از دستورالعمل جامع ايفاي تعهد خدمت آموزش رايگان٣و قسمتهايي از بخش جـ  

   وزارت علوم، تحقيقات و فناوري٢٦/١٠/١٣٩٦ مصوب 
  ٣  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  ١٤/٨/١٣٩٨

ـ /٣٨٤/٥١٨ابطال نامه شماره :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٢٣٦٣رأي شماره  د 
  ٤  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  ١٤/٨/١٣٩٨  )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي( دبير شوراي آموزش پزشكي عمومي ٢٠/٩/١٣٩٢

   مصوبه ٢ابطال بند : ضوع هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با مو٢٣٦٤رأي شماره 
  ٥  قضاييه  و خدمات اداري قوهدانشگاه علوم قضايي  ١٤/٨/١٣٩٨   هيأت رييسه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري قوه قضائيه٢٤/٧/١٣٩٥ ـ ٧٠٠/١٦٠٢شماره 

  كل نيروهاي مسلح تاد س  ١٤/٨/١٣٩٨   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري٢٣٩٦ الي ٢٣٦٧رأي شماره 
  ٦  وزارت علوم تحقيقات و فناوري

ـ ٣٧٧٥٩٨ابطال نامه شماره : أت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع هي٢٣٩٧رأي شماره   
  ٨  سازمان اداري و استخدامي كشور  ١٤/٨/١٣٩٨  هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور  رئيس امور مديريت مشاغل و نظام٢٠/٧/١٣٩٧

وز دفترچه ابطال قسمتي از مج:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٢٣٩٨رأي شماره 
  ٩  سازمان تأمين اجتماعي  ١٤/٨/١٣٩٨   سازمان تأمين اجتماعي١٣٩٧راهنماي آزمون استخدامي محلي سال 

ابطال مصوبات شوراي اسالمي :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٢٤٠٥رأي شماره 
  ١٠  شوراي اسالمي شهركرد  ١٤/٨/١٣٩٨   در خصوص اخذ عوارض تفكيك اعياني و عوارض سهم فضاي سبز١٣٩٥شهركرد در سال 

  نامه تدوين   شيوه١١ابطال بند :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٢٤٢٢رأي شماره 
  ١١  دانشگاه علوم پزشكي كرمان  ٢١/٨/١٣٩٨   دانشگاه علوم پزشكي كرمان٩/٦/١٣٩٣نامه دانشجويان دكتراي تخصصي مورخ  و دفاع از پايان

  ابطال فراز آخر از هفدهمين جلسه:  عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت٢٤٢٣رأي شماره 
ـ ١٦٠شوراي اسالمي شهر همدان موضوع صورتجلسه شماره    ١٢  شوراي اسالمي شهر همدان  ٢١/٨/١٣٩٨   شوراي اسالمي شهر همدان١٣/٣/١٣٩٧ 

  ابطال بخشنامه:  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٢٤٢٥رأي شماره 
  ١٣  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران  ٢١/٨/١٣٩٨   مصوب فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران٤/١٠/١٣٩٦ مورخ ٤/١٣ـ١٢١١تـ ١٢ـ٩٦٢٣٦٩٦٨اره شم

  ١٦  علوم تحقيقات و فناوريزارت و  ٢١/٨/١٣٩٨   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ٢٤٢٦رأي شماره 

ـ ١٨٧٧١٣/٦٠ابطال نامه شماره : مي ديوان عدالت اداري با موضوع هيأت عمو٢٤٢٧رأي شماره   
  ١٧   صنعت، معدن و تجارتوزارت   ٢١/٨/١٣٩٨   وزير صنعت، معدن و تجارت١٦/٧/١٣٩٧

 ٥/٣٧١٤/د/٥٧٧/٣٠٣ابطال نامه :   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٢٤٢٨رأي شماره 
  ١٨  نيروي انتظامي استان هرمزگان  ٢١/٨/١٣٩٨  عمومي فرماندهي انتظامي استان هرمزگان رئيس اداره نظارت بر اماكن ١١/١٢/١٣٩٤ـ 

   جدول جذب١١٧٣ابطال رديف :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٢٤٢٩رأي شماره 
  ١٩  وزش پزشكيوزارت بهداشت، درمان و آم  ٢١/٨/١٣٩٨  ١٣٩٦هيأت علمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورخ اسفند ماه 

  

 ١٣٩٨  ماه ديهشتم هـشنبيك 
 

 ٢١٧٨٥ شماره پنجمسال هفتاد و 
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  ١٠/٩/١٣٩٨                                                                          ٩٧٠٢٢٨١شماره
 بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران هيأترئيس 

  هـامـاره دادنـ به شمدالت اداريـومي ديوان عـ عمهيأته از رأي ـيك نسخ
 تعرفه عوارض و ١ از فصل ٨ابطال بند «:  با موضوع٣٠/٧/١٣٩٨  مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣٢١

 ١٣٩٦نامه مالي شهرداري بندرعباس در سال   آيين٣٠بهاي خدمات و ساير درآمدهاي موضوع ماده 
  .گردد  ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال» مصوب شوراي اسالمي شهر بندرعباس

  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينهيأت عمومي و هيأتمديركل 
  

  ٩٧/٢٢٨١: شماره پرونده       ٢٣٢١: شماره دادنامه     ٣٠/٧/١٣٩٨ :تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  ينيان زي حمزه شکري آقا:شاكي
 خدمات ي تعرفه عوارض و بها١ از فصل ٨ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته

 ١٣٩٦ بندرعباس در سال ي شهرداري مالنامه آيين ٣٠ موضوع ماده ير درآمدهايو سا
   شهر بندرعباسي اسالميمصوب شورا
 ١ از فصل ٨ ابطال بند ي به موجب دادخواستينيان زي حمزه شکري آقا:کار گردش

 ي شهرداري مالنامه آيين ٣٠ع ماده  موضوير درآمدهاي خدمات و سايتعرفه عوارض و بها
.  مصوب شوراي اسالمي شهر بندرعباس را درخواست کرده است١٣٩٦در سال بندرعباس 
  :ر استيت به قرار زي ابطال مقرره مورد شکاي برايل ويخالصه دال

 و ي شهرسازي عاليس شوراي قانون تاس٧ و ٥ر با مواد يمصوبه مورد اعتراض مغا
 از مقررات يم بخشي قانون تنظ٤ و ماده ي قانون اساس٣٦ و ٥١ ران و اصولي ايمعمار

  ١٤٧٧ ي ال٨١ هاي  قانون برنامه پنجم توسعه و آراء شماره٦٢ ماده ٣ دولت و تبصره يمال
 ٩٧٧ و ١٤/٧/١٣٩٤ ـ ٨٦٩، ١٦/٢/١٣٩٢ ـ ١١٦، ١٨/١٠/١٣٩١ ـ ٧٧٠، ١٢/١٢/١٣٨٦ ـ
  . استيوان عدالت اداري ديأت عمومي ه٥/٨/١٩٤ ـ

  :ر استين تعرفه مورد اعتراض به قرار زمت
 
  توضيحات ماخذ محاسبه عنوان رديف فصل

٨ ١ 

عوارض تأمين 
هاي  هزينه

خدمات 
عمومي و 
شهري 

موضوع بند 
 ١٧٤ب ماده 

نامه شماره 
 ـ ٣٠٩٩٧

٢٨/٦/٩٥ 
بررسي شود 
با هماهنگي 
 اداره حقوقي

٢٠٠٠٠(×٢٠٠٠+p (
p= نرخ منطقه اي 

شد، کليه با حذف پارکينگ ممنوع مي *
واحدهاي تجاري و مسکوني مکلف به تأمين 

در صورتي که امکان فني و . باشند پارکينگ مي
 آيتم ٦يا شهرسازي ميسر نباشد و شمول 

پس از تأييد شوراي . اعالمي وزارت کشور باشد
  .اسالمي به عنوان مبنا مورد مالک قرار گيرد

 پارکينگ آژانس تاکسي تلفني و وانت و **
 واحد پارکينگ مورد نياز ٤انندگي آموزشگاه ر

است در صورتي که با کاربري تجاري باشد و قبالً 
  . واحد کسر گردد٤تأمين يا محاسبه گرديده از 

وجوه حاصل صرفاً براي ايجاد  ***
  .گردد  عمومي مصرف ميپارکينگهاي

 به شرط تأمين پارکينگ احداث بناي مسکوني به
اي داراي يک زمينه. باشد تعداد واحدها ميسر مي

 متري و باالتر مراتب پس از ٢٠بر از خيابانهاي 
  .گردد تأييد مراجع ذيصالح اتخاذ تصميم مي

تعداد پارکينگهاي مسکوني و تجاري و اداري 
 .گردد برابر جدول طرح جامع محاسبه مي

حه ي شهر بندرعباس به موجب الي اسالميس شورايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا
  :ر استي داده است که خالصه آن به قرار زيحاتي توض١١/١١/١٣٩٧ ـ ١٠٩٧/١شماره 

مصوبه مورد نظر در راستاي آراء هيأت عمومي و به استناد نامه وزارت کشور 
  قانون برنامه پنجم توسعه کشور وضع شده١٧٤ و ماده ٤/١٠/١٣٩٧ ـ ٦٣٦٦٥/٣٢/٩٢شماره  به

  .  دباش ميستند به ماده مذکور  مي و شهري خدمات عمومهاي نهي هزتأمينو در قالب 
وان ين دي با حضور معاون٣٠/٧/١٣٩٨خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از بحث و يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديعدالت ادار
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس

  
  رأي هيأت عمومي

 ي وضع عوارض برايوان عدالت اداري ديأت عمومينکه در آراء متعدد هيه به ابا توج
ر قانون و ي شهرها مغاي اسالمينگ در مصوبات شوراهاي پارکتأمينا عدم ي، حذف يکسر

ک تعرفه ي از فصل ٨ن بند يص و ابطال شده است، بنابرايارات تشخيخارج از حدود اخت
 ي شهرداري مالنامه آيين ٣٠موضوع ماده  ير درآمدهاي خدمات و سايعوارض و بها

 يل مندرج در رأي شهر بندرعباس به دالي اسالمي مصوب شورا١٣٩٦بندرعباس در سال 
وان ي ديأت عمومي ه١٩/٦/١٣٩٦ ـ ٥٧٣ شماره ي و رأ١٦/٢/١٣٩٢ ـ ١٠٠ ي ال٩٧شماره 
 ١٢ ماده ١ند  اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني است و مستند به بعدالت
 ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک١٣ و ٨٨و مواد 
  .شود مي ب ابطاليخ تصوياز تار

   عمومي ديوان عدالت اداريهيأترئيس                                          
  معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي

  
  ١١/٩/١٣٩٨                                                                          ٩٧٠١٧٧١شماره

 بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران هيأترئيس 
  هـامـاره دادنـدالت اداري به شمـوان عـومي ديـ عمهيـأته از رأي ـيك نسخ

 تعرفه عوارض و بهاي ٥١ بند ابطال«:  با موضوع٣٠/٧/١٣٩٨  مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣٢٢
جهت درج در روزنامه »  مصوب شوراي اسالمي شهر تفت١٣٩٦خدمات پيشنهادي در سال 

  .گردد  ارسال ميرسمي به پيوست
  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينهيأت عمومي و هيأتمديركل 

  
  ٩٧/١٧٧١: شماره پرونده     ٢٣٢٢: شماره دادنامه     ٣٠/٧/١٣٩٨ :تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  يائي بانک توسعه تعاون به وکالت از خانم زهرا ض:شاكي

  تعرفه عوارض و بهاي خدمات پيشنهادي٥١ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته
   شهر تفتي اسالمي مصوب شورا١٣٩٦در سال 

 خانم زهرا ضيائي به وکالت از بانک توسعه تعاون به موجب دادخواستي ابطال :کار گردش
 مصوب شوراي اسالمي شهر ١٣٩٦ تعرفه عوارض و بهاي خدمات پيشنهادي در سال ٥١بند 

  :خالصه داليل وي براي ابطال مقرره مورد شکايت به قرار زير است. تفت را درخواست کرده است
 از قانون برنامه ي قانون اصالح مواد٩ماده » و«ون به استناد بند  بانک توسعه تعاـ١

 ٤٤ اصل يران در راستاي اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعيچهارم توسعه اقتصاد
ه ي سرماي و تماميک بانک صددرصد دولتي اساسنامه ٥س و به استناد ماده يتاس] قانون[

  .دباش ميالمال  تيمتعلق به ب
ب ي حق تصو١٣٨٧ات بر ارزش افزوده مصوب ي قانون مال٥٠ماده  طبق تبصره ـ٢

  . ندارندي و مليعوارض کشور
 ـ ٢٥٤ـ٢٦٠ـ آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره ٣

١٠/٤/١٣٩٢.  
 بنا به مراتب با توجه به قانون ماليات بر ارزش افزوده و آراء متعدد صادره از هيأت عمومي

 .ب دارديخ تصوي ابطال مصوبه مذکور را از تاري تقاضاين عدالت اداروايد
  :ر استيمتن تعرفه مورد اعتراض به قرار ز

  :نگ موقتي خدمات پارکيبها) ٥١«
   ١ P  هر ماهي هر مترمربع برايبه ازا

گيرد که در آن فعاليتي مغاير با نوع مجوز و  اين بهاي خدمات به ساختمانهايي تعلق مي
ساختماني گواهي  صادر شده توسط شهرداري انجام پذيرد به عنوان مثال براي يا گواهي

حد تجاري تأمين و يا رعايت ) کسب و پيشه(پايانکار تجاري  صادر شده و پارکينگ يک وـا
شود اين واحد بايد به  شده است ولي در حال حاضر موقتاً به صورت بانک در آن فعاليت مي

ت کسري پارکينگ تجاري به بانک اين بهاي خدمات را پرداخت التفاو ازاي هر مترمربع مابه
که ... اين بهاي خدمات مشمول کليه واحدها از جمله بانکها، موسسات مالي و اعتباري و . نمايد

در صورتي . شود داراي کسر پارکينگ بوده و قصد استفاده از محل به صورت موقت دارند، مي
 .باشد  برابر ضوابط ملزم به تأمين پارکينگ ميکه از محل به صورت دائم استفاده شود

 مرتبط با آن هاي نهينگ و هزي پارکتأمين صرفاً بايست ميف ين رديدرآمد ا: تبصره
  .نه گردديهز

 شهر و ي اسالمي کارگروه متشکل از شوراتأييد پر مراجعه پس از ي ساختمانهاـ٢
  ».گردد ميافت يف درين ردي خدمات اي، بهايشهردار

 يدگيت تا زمان رسي طرف شکايت و ضمائم آن براي شکاي ارسال نسخه ثانرغم علي
  .پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شکايت واصل نشده استبه 

وان ين دي با حضور معاون٣٠/٧/١٣٩٨خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از بحث و يوان تشکيب د و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعيعدالت ادار

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس
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  رأي هيأت عمومي
 ي وضع عوارض برايوان عدالت اداري ديأت عمومينکه در آراء متعدد هيبا توجه به ا

و ر قانون ي شهرها مغاي اسالمينگ در مصوبات شوراهاي پارکتأمينا عدم ي، حذف يکسر
 ١٣٩٦ مصوبه سال ٥١ن بند يص و ابطال شده است، بنابرايارات تشخيخارج از حدود اخت

 و ١٦/٢/١٣٩٢ ـ ١٠٠ ي ال٩٧ شماره يل مندرج در رأي شهر تفت به دالي اسالميشورا
ر قانون و خارج از ي مغايوان عدالت اداري ديأت عمومي ه١٩/٦/١٣٩٦ ـ ٥٧٣ شماره يرأ

الت ي قانون تشک١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١مستند به بند  است و يارات قانونيحدود اخت
   .شود ميب ابطال يخ تصوي از تار١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييو آ

   عمومي ديوان عدالت اداريهيأترئيس                                          
  معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي

  
  ٣/٩/١٣٩٨                                                                            ٩٧٠١٦٥٧ارهشم

 بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران هيأترئيس 
 هـامـاره دادنـدالت اداري به شمـوان عـومي ديـ عمهيأته از رأي ـيك نسخ

 و قسمتهايي از ٣ ابطال بخشي از ماده «:  با موضوع١٤/٨/١٣٩٨ مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣٦٢
 وزارت ٢٦/١٠/١٣٩٦ از دستورالعمل جامع ايفاي تعهد خدمت آموزش رايگان مصوب ٣بخش جـ  

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» علوم، تحقيقات و فناوري
  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينتهيأ عمومي و هيأتمديركل 

  
  ٩٧/١٦٥٧: شماره پرونده      ٢٣٦٢: شماره دادنامه     ١٤/٨/١٣٩٨ :تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري دي عمومهيأت :مرجع رسيدگي
  ي حامد انصاري آقا:شاكي

   يقات و فناوري وزارت علوم، تحق:طرف شکايت
 ٣ ـ  از بخش جيي و قسمتها٣ از ماده ي ابطال بخش:موضوع شکايت و خواسته

  وزارت علوم،٢٦/١٠/١٣٩٦دستورالعمل جامع ايفاي تعهد خدمت آموزش رايگان مصوب از 
   يقات و فناوريتحق

  : اعالم کرده است کهي به موجب دادخواستي شاک:کار گردش
 از ٣ ـ  و لغو کامل بخش ج٣ از ماده ي خواستار لغو بخشينجانب حامد انصاريا«

 صادره توسط ٢/١١/١٣٩٦گان مورخ ي تعهد خدمت آموزش رايفايتورالعمل جامع ادس
 ١٢ و ١١، ١٠ت مواد يشان به رعاي و الزام وزارتخانه متبوع ايقات و فناورير علوم، تحقيوز

 و  قانون تأمين وسايل٨ و ٧ موضوع اليحه قانوني اصالح مواد ٧نامه اجرايي تبصره ماده  آيين
 انقالب، در خصوص ي شورا١٢/٣/١٣٥٩ مصوب يرانيال و جوانان ال اطفيامکانات تحص

  .باشم ميل يگان به شرح ذيط لغو تعهد خدمت آموزش رايشرا
رفته ي پذيزان تعهد خدمت برايدر خصوص ماده سوم دستورالعمل صدرالذکر، م: اوالً

ست ن شده اييل تعي دو برابر مدت تحص٥ و ٤، ٣، ٢ در مناطق ١٣٦٢شدگان بعد از سال 
 اصالح يحه قانوني ال٧ز ماده ي انقالب و ني مصوب شورانامه آيين ١ن موضوع با ماده يکه ا

 ١٣٥٨ قانون تأمين وسايل و امکانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب سال ٨ و ٧مواد 
لذا .  در تناقض استاند نمودهن يل معيک برابر مدت تحصين مدت را يکه صراحتاً ا
 . هستمنامه آيين بخش از دستورالعمل و بازگشت به نيخواستار لغو ا

ق ي دستورالعمل صدرالذکر در خصوص لغو تعهد از طر٣ ـ در خصوص بخش ج: اًيثان
ق، ين طري لغو تعهد از ايآموختگان متقاض  به دانش٥٠، در ماده يابي عدم کاريگواه
نسبت به  يآموختگ خ دانشيد ظرف حداکثر شش ماه از تاريف شده است که بايتکل

نام در مراکز کاريابي مورد تأييد اقدام نمايند و سپس با ارائه گواهي عدم کاريابي  ثبت
. به وزارت علوم، اين وزارتخانه مبادرت به لغو تعهد و صدور دانشنامه براي آنان نمايد

 نام در اين گونه  آن که قيد فرصت شش ماهه و همچنين مکلف کردن دانشجو به ثبتحال
 بوده و نامه آيين ١٢، ١١، ١٠ز همراه است بر خالف مواد يبا پرداخت وجه نمراکز که 

 و وزارت علوم موظفند رأساً نسبت به ارسال يمطابق مواد مذکور خود مراکز آموزش عال
 ي و استخدامي و مشخصات دانش آموختگان مشمول تعهد به سازمان امور ادارياسام

 که يني آن دسته از مشمولي ظرف شش ماه اسامديز باين سازمان نيکشور اقدام کرده و ا
در بخش دولتي نياز به خدمات آنان نباشد را رأساً به وزارت کار اعالم نمايد و چنانچه 
پس از شش ماه از سوي وزارت کار نيز امکان کاريابي براي آنان در بخشهاي غيردولتي 

اعالم گردد تا تعهد ميسر نشود بايد از طريق اين وزارتخانه موضوع به وزارت علوم 
 هاي لذا با توجه به فرصتهاي تعيين شده براي دستگاه. آموختگان لغو گردد قبيل دانش اين
ف ي عمل به وظاي مذکور برايي اجرانامه آييندر ) آموخته مشمول تعهد و نه دانش( يياجرا

عهد د تيبا) يآموختگ خ دانشي ماه پس از تار١٣حداکثر (ن فرصت ي ايخود، پس از انقضا
 و بازگشت به مواد ٣ ـ ب خواستار لغو بخش جين ترتيبد. آموختگان لغو گردد دانش

 به يازي ننامه آيين مدت مصرح در ي که با انقضايآموختگان  و لغو تعهد دانشنامه آيين
)  و وزارت کاري و استخداميسازمان امور ادار(ربط ي ذهاي ق دستگاهيخدمات آنان از طر
  ». آنان هستمي صدور دانشنامه براياً الزام وزارت علوم برااعالم نشده و متعاقب

 ارسال ي شاکي براي عمومهيأترخانه ي که از طرف دبيدر پاسخ به اخطار رفع نقص
 :ح داده است کهي توض١٣/٦/١٣٩٧حه ي به موجب اليشده بود، و

 از ٣دارد که اينجانب بخش ج ـ  با عنايت به سوال مطرح شده، معروض مي«
 قانون تأمين وسايل و امکانات ٨ و ٧اليحه قانوني اصالح مواد «عمل را مغاير با دستورال

نامه اجرايي  آيين«از » ١٢، ١١، ١٠«و همچنين مغاير با مواد » تحصيلي اطفال و جوانان ايراني
 قانون تأمين وسايل و امکانات تحصيلي ٨ و ٧ موضوع اليحه قانوني اصالح مواد ٧تبصره ماده 
الزم به ذکر است که . کنم دانم که موضوع را به شرح ذيل تبيين مي مي» انان ايرانياطفال و جو

نامه فوق به عنوان مستند قانوني اين دستورالعمل در بخش استنادات قانوني آن ذکر شده  آيين
آموختگان از تاريخ  دانش«قيد شده که ) ٣از بخش ج ـ ( دستورالعمل ٥٠در تبصره ماده . است
که اين قيد » ي تنها شش ماه فرصت دارند تا در دفاتر کاريابي تقاضاي کار نمايندآموختگ دانش

نامه اجرايي آن  آموخته در هيچ يک از مواد اليحه قانوني و آيين براي دانش» تنها شش ماه«
هاي اجرايي مقرر شده و  ذکر نشده و اين فرصت چنانچه در پي شرح خواهم داد براي دستگاه

کند،  شمول تعهد و با توجه به اينکه محدوديت براي فرد ذيحق ايجاد ميآموخته م نه دانش
  .کننده دستورالعمل و فراتر از قانون است بيان آن خارج از حيطه اختيار صادر

آموخته مشمول تعهد  به دانش) ٣از بخش ج ـ ( دستورالعمل ٥٠همچنين در ماده 
نون، يعني لغو تعهد آموزش رايگان از تکليف شده است که بايد براي استفاده از اين مزيت قا

نام کند و ساير مواد  طريق استفاده از گواهي عدم کاريابي، به دفاتر کاريابي مراجعه نموده و ثبت
اين بخش نيز بر اساس همين ماده و تکليفي که براي فرد ذيحق در آن متصور شده، طراحي 

آموخته  ن وظيفه بر عهده دانشنامه اي  آيين١١ و ١٠حال آن که بنا بر مواد . شده است
ها و موسسات آموزش عالي يک ماه در پايان هر نيم سال،  باشد و مطابق اين مواد دانشگاه نمي

آموختگان را با ذکر مدت تعهد، به وزارت علوم ارسال نمايند تا اين  فرصت دارند تا اسامي دانش
رستد و اين سازمان چنانچه نيازي وزارتخانه اسامي را براي سازمان اداري و استخدامي کشور بف

همچنين مطابق . به خدمات آنان در بخش دولتي داشت، مطابق مقررات آنان را به کار گيرد
آموختگي امکان  نامه اجرايي، چنانچه ظرف شش ماه پس از تاريخ دانش  آيين٢ و ١١مواد 

ازمان اداري و آموختگان مشمول تعهد در بخش دولتي ميسر نشد، س استفاده از خدمات دانش
استخدامي بايد اسامي مذکور را براي خدمت در بخش غير دولتي به وزارت کار ارسال نمايد و 
چنانچه پس از شش ماه وزارت کار نيز عدم امکان کاريابي را به وزارت علوم اعالم نمايد، تعهد 

 وظايف قانوني شود که دستورالعمل مورد اشاره بنابراين مالحظه مي. گردد آموخته لغو مي دانش
نامه اجرايي قانون بر آن تصريح شده است، با قيد فرصت  هاي اجرايي را که در آيين دستگاه
لذا خواستار ابطال اين بخش از . کننده، برعهده خود شخص ذيحق قرار داده است محدود

آموختگي  آموختگاني هستم که پس از يک سال از تاريخ دانش دستورالعمل و لغو تعهد دانش
نيازي به خدمات آنان از سوي )  هاي اجرايي نامه براي دستگاه رصت مصرح در آيينف(

 ».نامه اعالم نشده است هاي مصرح در آيين دستگاه
  :ر استي مورد اعتراض به قرار زهاي متن مقرره

  :گانيمدت تعهد خدمت آموزش را: ٣ماده «
انواده معظم شهدا، ، شاهد، خ١ آزاد، منطقه هاي هيرفته شدگان سهمي پذي براـ١ـ٣

 هاي کارشناسي شدگان دوره ايثارگران، نهضت سوادآموزي، جهاد، جانبازان، آزادگان، پذيرفته
 هاي قبل از انقالب فرهنگي ناپيوسته، کارشناسي ارشد ناپيوسته و دکتري تخصصي، ورودي

 )١٣٨٧ال هاي قبل از س ورودي(دانشجويان غير ايراني پذيرفته شده از طريق کنکور سراسري و 
  .دباش ميل يک برابر مدت تحصي

، ٢، ٣، ٤، ٥ مناطق هاي هي به بعد، سهم١٣٦٢شدگان سال  رفتهي پذي براـ٢ـ٣
  .دباش ميل ير و مناطق محروم دو برابر مدت تحصيعشا

  يابي عدم کاريگان با استفاده از گواهي لغو تعهد خدمت آموزش راـ٣ ـج
 قابل قبول از اداره يابي عدم کاريرائه گواهآموختگان با ا تعهد خدمت دانش: ٥٠ماده 

  :شود ميرفته ير پذيت مواد زي استان، توسط دانشگاه با رعايکل کار و امور اجتماع
 تنها شش ماه فرصت دارند در يآموختگ خ دانشيآموختگان از تار دانش: ١تبصره

 .ندي کار نماي تقاضايابيدفاتر کار
 دريافت گواهي عدم کاريابي تنها با حضور شخصنام در دفاتر کاريابي و  ثبت: ٢تبصره

  ». استپذير امکانآموخته  دانش
 يقات و فناوري وزارت علوم، تحقيرکل دفتر حقوقيت مذکور، مديدر پاسخ به شکا

  :ح داده است کهي توض٦/٨/١٣٩٧ ـ ١٩٠٩٠٥/٧٥/٧حه شماره يبه موجب ال
ان يره کل امور دانشجو ادا١٤/٧/١٣٩٧ ـ ٧٥٤٢١/٣/٤١با توجه به نامه شماره ـ ١«

ن جلسه مورخ يان و به موجب بند اول مصوبه هشتاد و هفتميداخل سازمان امور دانشجو
، ي مختلف دانشگاههاي شدگان رشته يرفته، پذي انقالب فرهنگي عالي شورا٨/٧/١٣٦٥

 )١به جز سهميه ( و بعد از آن که با استفاده از سهميه مناطق ١٣٦٢ ـ ١٣٦٣ تحصيلي سال
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رش ي که در پذيازاتيل امتي به دلشوند ميرفته ي پذير در موسسات آموزش عاليو عشا
 در دانشگاه محل نام ثبت که در زمان ياند، به موجب تعهد از آن برخوردار شدهاي  هيسهم

تر به مدت حداقل  دهند، متعهد هستند که در همان منطقه يا منطقه محروم تحصيل خود مي
  .هاي تحصيلي خود خدمت نمايند هي مطابق ضوابط رشتهدو برابر دوره تحصيل دانشگا

  دستورالعمل٣ـ در خصوص خواسته ديگر خواهان مبني بر تقاضاي، ابطال بخش ج ـ ٢
 با توجه به انحالل سازمان گردد ميز متذکر يگان ني تعهد خدمت آموزش رايفايجامع ا

سازمان ( يجمهوراست ي نهاد ر١٥/١٠/١٣٧٧ـ ٧١٥٦/١١ن نامه شماره يت و همچنيريمد
 و موسسات ها الن دانشگاهيالتحص به جهت کثرت فارغ)  کشوري و استخداميامور ادار

 التحصيالن آموزش عالي، اعم از دولتي و غير دولتي، عمالً امکان کاريابي در بخش دولتي براي فارغ
مان گان فراهم نبوده و مراجعه افراد موصوف به سازي از آموزش رامند بهرهمتعهد خدمت 

بر نخواهد داشت،   دريگريجه دينه نتي کشور جز صرف وقت و هزي و استخداميامور ادار
 الذکر اين امر به بخش غير دولتي اداره کل خدمات اشتغال وزارت کار، به موجب نامه فوقلذا 

ند با توان مين التحصيال فارغخ فوق يده است و از تاري واگذار گرديتعاون و رفاه اجتماع
لذا با . ندي اقدام نمايابي جهت کارنام ثبتم به ادارات کار مربوطه نسبت به يستقمراجعه م

 تعهد خدمت آموزش يفايب دستورالعمل جامع ايتوجه به موارد مذکور در فوق تصو
ن نحوه يي تبي آن در راستا٣ ـ  و بخش ج٢/١١/١٣٩٦ ـ و/٢٥٤٤٠٧گان به شماره يرا

 يي اجرانامه آيين ١٢ و منطبق با ماده ياستخدام و ي مفاد نامه سازمان امور ادارياجرا
ل و امکانات ي وساتأمين قانون ٨ و ٧ اصالح مواد يحه قانوني موضوع ال٧تبصره ماده 

 .ن و مقررات مربوطه صورت گرفته استير قواني و سايرانيل اطفال و جوانان ايتحص
هاي  نامه همچنين ادعاي خواهان ناظر بر اينکه در هيچ يک از لوايح و آيين

. باشد  ماه ذکر نگرديده منطبق با واقع نمي٦مربوطه محدوديتي در خصوص فرصت 
الذکر به صراحت به لزوم رعايت مواعد شش  نامه اجرايي فوق  آيين١٢زيرا در ماده 

ماهه چه در خصوص دانشجوياني که از طريق شرکت در امتحانات و مسابقات 
 آن و چه دانشجوياني که در ليست ١بصره نامه و ت  آيين١١استخدامي موضوع ماده 

در پايان الزم به ذکر است . متقاضيان اداره کار مربوطه قرار دارند اشاره گرديده است
که تصويب دستورالعمل جامع ايفاي تعهد خدمت آموزش رايگان، با توجه به وضعيت 

ه اول التحصيالن دانشگاهي، در وهل فعلي کشور در خصوص ايجاد اشتغال براي فارغ
التحصيالن جهت مشخص شدن هرچه سريعتر وضعيت تعهد آموزش  کمک به فارغ

کننده  رايگان آنها بوده و در واقع بيشتر رعايت مصالح آنها مد نظر مقام تصويب
  ».الذکر بوده است دستورالعمل فوق

ن يس و معاوني با حضور رئ٣٠/٧/١٣٩٨خ ي در تاريوان عدالت اداري دي عمومهيأت
ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديلت اداروان عدايد

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس
  

   عموميهيأترأي 
  شوراي عالي انقالب فرهنگي١٣٦٥ سال ١٥٩الف ـ نظر به اينکه مصوبه جلسه شماره 

 دستورالعمل مورد ٣ ماده ٢ از آن است، بند  و بعد١٣٦٥ـ ١٣٦٦ يليناظر بر سال تحص
 ١٣٦٥ را به قبل از سال ي انقالب فرهنگي عالياعتراض که حکم مقرر در مصوبه شورا

 ين دادرسييالت و آي و قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ داده است مستند به بند يتسر
 .شود مي ابطال ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداريد

 دستورالعمل مورد اعتراض ناظر بر بعد از ٣ ماده ٢ن بخش از بند نکه آينظر به ا: ب
 ي انقالب فرهنگي عالي تکرار مفاد مصوبه مذکور شورا١٣٦٥ ـ ١٣٦٦ يلي تحصيسالها

 ي عمومهيأت در يدگين قابل طرح و رسيد در آن وضع نشده، بنابراياست و حکم جد
  .ستي نيوان عدالت اداريد

 اليحه قانوني اصالح مواد هفت و هشت قانون تأمين وسايل ٧نظر به اينکه در ماده : ج
 تبصره يي اجرانامه آيين و ١٣٥٨ران مصوب سال يل اطفال و جوانان ايو امکانات تحص

ن ين شده است، بنابراييآموختگان تع  دانشي برايت زماني قانون مذکور، محدود٧ماده 
 تعهد خدمت يفاي جامع ادستورالعمل «٥٠ ماده ١ت شش ماهه مقرر در تبصره يمحدود

 و  و قانون تشکيالت٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مغاير قانون است و مستند به بند » رايگانآموزش 
  .شود مي ابطال ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييآ

دستورالعمل جامع ايفاي تعهد خدمت  «٥٠ ماده ٢حکم مقرر در تبصره : د
فاتر کاريابي و دريافت گواهي مربوط را صرفاً با حضور نام در د که ثبت» آموزش رايگان
پذير دانسته است و امکان اعطاي وکالت قانوني به ديگر  آموخته امکان شخص دانش

آموختگان سلب کرده است، به جهت اينکه مجوز قانوني براي اعمال  اشخاص را از دانش
 تصويب چنين اين محدوديت وجود ندارد، به لحاظ خروج از حدود اختيارات در

 و قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١اي با استناد به بند  مقرره
  .شود  ابطال مي١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال 

  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري دي عمومهيأتس ي     رئ                      

  ٣/٩/١٣٩٨                                                                            ٩٧٠١٠٣٦شماره
 بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران هيأترئيس 

 هـامـاره دادنـدالت اداري به شمـوان عـومي ديـ عمهيأته از رأي ـيك نسخ
د ـ /٣٨٤/٥١٨ابطال نامه شماره «: ع با موضو١٤/٨/١٣٩٨ مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣٦٣

» )وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي(دبير شوراي آموزش پزشكي عمومي  ٢٠/٩/١٣٩٢
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينهيأت عمومي و هيأتمديركل 
  

  ٩٧/١٠٣٦: شماره پرونده     ٢٣٦٣: ه دادنامهشمار     ١٤/٨/١٣٩٨ :تاريخ دادنامه
   يوان عدالت اداري دي عمومهيأت :مرجع رسيدگي

   ي عباس افتخاري آقا:شاكي
  دبير شوراي٢٠/٩/١٣٩٢د ـ/٣٨٤/٥١٨ ابطال نامه شماره :موضوع شکايت و خواسته

  )يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک (ي عموميآموزش پزشک
 ٢٠/٩/١٣٩٢د ـ /٣٨٤/٥١٨ب دادخواستي ابطال نامه شماره  شاکي به موج:کار گردش

  شوراي آموزش پزشکي عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي را خواستار شدهريدب
  :ح داده است کهيو به طور خالصه توض

 ماده واحده قانون چگونگي تعيين وظايف و صالحيت شاغالن ١ـ مطابق تبصره ١«
 ماه از تصويب ٦ به آن، چنانچه سازمان نظام پزشکي ظرف مدت هاي پزشکي و وابسته حرفه

هاي موضوع ماده واحده باال ننمايد، وزارت بهداشت، درمان و  نامه اين قانون اقدام به تهيه آيين
آموزش پزشکي موظف است پس از کسب نظر از سازمان نظام پزشکي اقدام به تهيه يا اصالح 

هاي موجود در وزارت  نامه ن با عنايت به قانون مذکور، آيينبنابراي. هاي الزم کند نامه آيين
بايست به تأييد و امضاي وزير بهداشت رسيده باشد و دبير شوراي آموزش پزشکي  بهداشت مي

  .باشد فاقد صالحيت قانوني جهت وضع و ابالغ دستورالعمل معترض عنه مي
 هيأت، ١٣٥٥ها مصوب  هاي مربوط به اعمال غير مجاز در مطب نامه ـ مطابق آيين٢

  مورد را به عنوان اعمال غير مجاز شناسايي کرده است٢٢مديره سازمان نظام پزشکي مرکز، 
ق ژل و ي ، کاشت مو و تزرPRP ،IPL، زريز و ليو ارائه خدمات پوست و مو شامل الکترول

 .دباش مي موصوف خارج نامه آيين از فهرست مندرج در ي و چربيبوتاکس و مزوتراپ
 دستورالعمل ضوابط بهداشتي و تسهيالت الزم در مطب به شماره ٧مطابق مادهـ ٣
ـ /١٨٢٢١/٢ بايست  ، انجام اقدامات تشخيصي يا درماني که طبق ضوابط و مقررات مي١٢/٨/١٣٨٤س 

 هيأت ٦/١٠/١٣٥٥در مؤسسه پزشکي مربوطه انجام گيرد و انجام اعمال غير مجاز مصرح در مصوبه 
  .باشد ر مطب ممنوع است که باز هم شامل موارد ذکر شده پوستي نميمديره نظام پزشکي د

 ١٣٩٢اي طب عمومي مصوب   دستورالعمل توانمندسازي علمي و حرفه٣ـ مطابق ماده ٤
تواند هر اقدامي را که در آن مهارت و تبحر کافي  شوراي معاونين وزارت بهداشت، پزشک عمومي مي

ا قصور شود پاسخگو  دهد و در صورتي که مرتکب کوتاهي يدارد، براي بيماران و مراجعين انجام
ها و حيطه آموزشي است که در طول  مالک مهارت و تبحر عالوه بر توانايي پزشک، سرفصل. بودخواهد

  .هاي تکميلي معتبر قرار گرفته و گواهي آن را اخذ نموده باشد مدت تحصيل و يا متعاقب آن طي دوره
  معاون درمان وقت وزارت بهداشت،٢٨/٧/١٣٧٩د ـ /١٦٠٤١ ـ بر اساس نامه شماره ٥

ا يزر از سازنده ي لهاي نامه کار با دستگاهيند پس از اخذ گواهتوان مي يپزشکان عموم
ت يرش مسئوليس مطب و با پذي معتبر آن و در صورت دارا بودن پروانه تأسيندگينما

  .زر استفاده کنديماران، از لي در درمان بيعوارض احتمال
 ضوابط و يابيرکل دفتر ارزشي مد١٥/٩/١٣٧٩ ـ ک/١٨٩٢/٣ بر اساس نامه  ـ٦

س مطب با گذراندن دوره ي مجوز تأسي وزارت بهداشت، پزشک داراي درمانياستانداردها
  .ند اقدام به درمان کنندتوان مي مذکور هاي نامه کار با دستگاهي و اخذ گواهيآموزش

 معاون وقت وزارت بهداشت، ٢٤/١٢/١٣٨٨س ـ /١٦٧٧٨١ـ بر اساس نامه شماره ٧
هاي مختلف پزشکي بالمانع  درمان و آموزش پزشکي استفاده از دستگاه الکتروکوتر توسط گروه

 .اعالم شده است
 هاي پوستي ، درج عنوان بيماري٢٧/٧/١٣٩٤ف ـ /٢٠٦٩/٩٤ ـ بر اساس نامه شماره ٨

عنوان مندرج در پروانه  پس از ذکر ي پزشکان عمومي از سه رشته انتخابيکيبه عنوان 
  . نداردي پزشکان عمومي براين رشته منعيلذا کار کردن در ا. مطب مجاز است

ه ي که بر اساس ابالغي سازمان نظام پزشک٥/٢/١٣٨٦ ـ هـ/٦٧٩٨ بر اساس نامه ـ٩
 ٣٣ت به ماده يده و با عنايم گردي وزات بهداشت تنظ١٢/٨/١٣٨٤ ـ س/١٨٢٢١/٢شماره 

 تورالعمل، استفاده از ليزر، کرايو، الکتروليز، هيدرودرمي، چراغ مادون قرمز،فصل چهارم آن دساز 
UVاستبرداري بهره توسط پزشکان در مطب قابل استفاده و ين علميت موازي، با رعا .  

 ١١٣ در خصوص استعالم شعبه ٢٨/١/١٣٩٦ ـ ١٩٦/٩٦ بر اساس نامه شماره ـ١٠
ق ژل، ي در خصوص تزريت پزشک عمومي شهرستان کرج در مورد صالح٢ يفريدادگاه ک

  .ن خصوص وجود نداردي در ايزر به صراحت عنوان شده است که منع قانونيبوتاکس و ل
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 قانون اساسي جمهوري اسالمي ٤٦ و ٢٨، ٢٢، ٣ـ مصوبه مورد شکايت مغاير اصول ١١
  ».ده استيض ناروا گرديجاد انحصار و تبعيران بوده و سبب ايا

  :ر استيض به شرح زمتن مقرره مورد اعترا
  ي دکتر رضويجناب آقا«

   امور درمانيرکل محترم دفتر نظارت و اعتباربخشيمد
  با سالم و احترام

هاي وان   در ارتباط با استفاده از دستگاه٤/٩/١٣٩٢دـ ١١٠٣٥/٤٠٢عطف به نامه شماره
مومي اي الکتروليز و ليزر در مطب و ارائه برخي خدمات سالمت پوست توسط پزشکان ع حرفه

 معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات ٢٨/٨/١٣٩٢صـ  /د/١٠١٥٦/٤موضوع نامه شماره (
بدين وسيله بر اساس اصول و ضوابط قانوني و علمي کارشناسي شده ) بهداشتي درماني مازندران

 پوست در اي الکتروليز  و ليزر و نيز ارائه خدمات هاي وان حرفه دارد که استفاده از دستگاه اعالم مي
 کاشت مو و تزريق ژل، بوتاکس، مزوتراپي و ،IPL ،PRP اي الکتروليز و ليزر، زمينه وان حرفه

آموختگان دوره پزشکي  هاي مورد انتظار از دانش چربي از اهداف و محتواي آموزشي و توانمندي
دوره عمومي در جمهوري اسالمي نيست لذا به طور کلي با عنايت به کوريکولوم آموزشي مصوب 

آموختگان دوره دکتراي پزشکي عمومي  دکتراي پزشکي عمومي ارائه اين گونه خدمات توسط دانش
در مورد ساير جوانب موضوع که قبالً استعالم گرديده طي مکاتبات پيوست اعالم نظر . مجاز نيست

 » دبير شوراي آموزش پزشکان عموميـ. کارشناسي گرديده است
 وزارت بهداشت، درمان و يرست دفتر امور حقوقت مذکور، سرپيدر پاسخ به شکا

 ـ ١٩٥٧/١٠٧حه شماره يبه موجب ال)  و امور مجلسيمعاونت حقوق (يآموزش پزشک
  :ر استيح داده است که خالصه آن به شرح زي توض١/١١/١٣٩٧

اي عادي و در پاسخ  ـ نامه مورد اعتراض، دستورالعمل نبوده و صرفاً مکاتبه١«
ن اساس با توجه يبر ا.  امور درمان صادر شده استيرت و اعتباربخش استعالم دفتر نظابه

اقدام نکرده و صرفاً وضع موجود اي   نامه رأساً نسبت به وضع قاعدهکننده ن که صادريبه ا
  عموميهيأتهاي آموزشي را اعالم کرده است، نامه مورد اعتراض قابليت طرح در  برنامهدر 
  .ت مطروحه مورد استدعاستين اساس رد شکاير ا را ندارد و بيوان عدالت اداريد

 ٩٥/٣٦٨زر، سابقاً پرونده کالسه ي از ليت استفاده پزشکان عموميموضوع ممنوعـ ٢
 هاي  ممتحنه رشته بيماريهيأت دبير ٣/١٠/١٣٩٢ ـ ٤٢٣/٩٢خواسته ابطال تصميم شماره با 

 يو اعتباربخشر کل دفتر نظارت ي مد٢٨/٧/١٣٩٣ ـ ١٤٦١١/٤٠٢م شماره يپوست و تصم
  دستورالعمل ضوابط بهداشتي و تسهيالت الزم٣٣ و ٣٢درمان وزارت بهداشت و مواد امور 
 ريزي و هماهنگي در امور درمان  مرکز برنامه١٢/٨/١٣٨٤س ـ /١٨٢٢١/٢مطب به شماره در 

 ممتحنه رشته هيأتر ي دب٣/١٠/١٣٩٧ ـ ٤٢٣/٩٢م شماره يو درخواست لغو اثر از تصم
 انجام دهند ، يزر درمانيند لتوان مي نين که پزشکان عموميپوست ناظر بر ا هاي يماريب

 .ص نشدير با قانون و قابل ابطال تشخيمغا
 قانون تشکيالت و وظايف وزارت بهداشت، يکي از وظايف وزارت ١ ماده ١ـ مطابق بند ٣

هاي مربوط به  يتريزي براي فعال ها و برنامه مشي ها، تعيين خط بهداشت، تدوين و ارائه سياست
 همان ماده، صدور پروانه ١٤همچنين برابر بند . باشد مي... تربيت انساني گروه پزشکي و 

  .اشتغال صاحبان حرف پزشکي و وابسته پزشکي نيز از وظايف اين وزارتخانه است
 دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي عمومي ٧/٦/١٣٩٥دـ  /٤٢٢/٥١٨ـ مطابق نامه شماره ٤

آموختگان دوره پزشکي عمومي مصوب شصت و دومين نشست  وانمنديهاي دانشبر اساس سند ت
هاي مصوب  ، ليزر درماني از توانمندي٢٠/١٠/١٣٩٤ريزي علوم پزشکي مورخ  شوراي عالي برنامه

آموختگان دوره دکتراي پزشکي عمومي در کشور نبوده و پزشکان عمومي به لحاظ  دانش
و محتواي آموزشي مصوب دوره در امر ليزر درماني در مطب هاي مورد انتظار و اهداف  توانمندي

 دستورالعمل توانمندسازي علمي و ٣باشند و نامه مذکور، موخر بر ماده  داراي وجاهت الزم نمي
 وزير وقت بهداشت مبني بر اجازه به پزشکان ٢١/٥/١٣٩٢اي طب عمومي ابالغي مورخ  حرفه

همچنين مطابق . باشند ت و تبحر کافي دارند ميعمومي جهت انجام هر اقدامي که در آن مهار
ها و حيطه آموزشي است که در طول مدت  مقرره اخيرالذکر، مالک مهارت و تبحر، سرفصل

  .اند اند و گواهي آن را اخذ کرده هاي تکميلي فرا گرفته تحصيل يا متعاقب آن طي دوره
ل وزارت بهداشت، ي قانون تشک٨ ماده يي اجرانامه آيين ٣١ مطابق مفاد ماده  ـ٥
 هاي تخصصي، عالوه بر داشتن مدرک تخصصي، الزم است حداقل کنندگان از دستگاه استفاده

 آموزشي الزم که به تأييد کميته تخصصي مربوطه در وزارت بهداشت برسد، در يکي از دوره
  . کننديا خارج از کشور را طي داخل ي و دانشگاهيمراکز علم

، صرفاً ١٣٨٤الت الزم در مطب مصوب ي و تسهيشت دستورالعمل ضوابط بهدا ـ٦
ت هر پزشک ينکه حدود صالحيط مطب پزشکان است و اي در خصوص شراي مواديحاو
  دستورالعمل مذکور،٣٣چه ميزان باشد در آن اعالم نشده است عالوه بر اين، مطابق ماده به 
ت مقررات و يبا رعا...  و EK6 هاي ر دستگاهي نظي درمانيصيل تشخي و وساها روش
 برداري بهرهن شده، در مطب قابل استفاده و ي که از طرف وزارت بهداشت تدويضوابط

 قابل استفاده در هاي  مقرره صدرالذکر، در خصوص دستگاه٣٣است و مطابق تبصره ماده 
 ».ي است خاصيا گذراندن دوره آموزشي و ياز به تبحر خاصيمطب ن

ن يس و معاوني با حضور رئ١٤/٨/١٣٩٨خ ير در تايوان عدالت اداري دي عمومهيأت
 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث

  .  مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس
  

   عموميهيأترأي 
غالن ت شايف و صالحين وظايي تعيمطابق نص قانون ماده واحده قانون چگونگ

 هاي تين حدود صالحيي که تع١٣٧٦ و وابسته به آن مصوب سال ي پزشکهاي حرفه
 و يبا مشارکت سازمان نظام پزشکاي  نامه آيينن ي را به تدوين حرف پزشکيشاغلاي  حرفه

 نظر به اينکه نامه مورد شکايت. بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موکول شده استوزارت 
ارات يب آن از حدود اختين و ابالغ شده و تصوي موصوف تدويفات قانونيت تشريبدون رعا

 ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١کننده نامه مورد اعتراض خارج است، بنابراين مستند به بند  صادرمقام 
  .شود مي ابطال ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک
  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداريد ي عمومهيأتس ي     رئ                      

  
  ٣/٩/١٣٩٨                                                                            ٩٨٠٠٤١٠شماره

 بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران هيأترئيس 
 هـامـاره دادنـدالت اداري به شمـوان عـي ديومـ عمهيأته از رأي ـيك نسخ

ـ ٧٠٠/١٦٠٢ مصوبه شماره ٢ابطال بند «:  با موضوع١٤/٨/١٣٩٨ مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣٦٤  
جهت درج در »  هيأت رييسه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري قوه قضائيه٢٤/٧/١٣٩٥

  .گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينأتهي عمومي و هيأتمديركل 

  
  ٩٨/٤١٠: شماره پرونده       ٢٣٦٤: شماره دادنامه      ١٤/٨/١٣٩٨ :تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري دي عمومهيأت :مرجع رسيدگي
  يعين صفيرحسي امي آقا:شاكي

 ٢٤/٧/١٣٩٥ـ ٧٠٠/١٦٠٢ مصوبه شماره ٢ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته
  ييه قوه قضاي و خدمات ادارييسه دانشگاه علوم قضاي رئيأته

ـ ٧٠٠/١٦٠٢ مصوبه شماره ٢ ابطال بند ي به موجب دادخواستي شاک:کار گردش
ه را خواستار يي قوه قضاي و خدمات ادارييسه دانشگاه علوم قضاي رئهيأت ٢٤/٧/١٣٩٥

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييشده و در جهت تب
اي از  رساند اينجانب اميرحسين صفيعي و عده ماً به استحضار ميبا سالم احترا«

 رشته علوم تجربي و رياضي فيزيک که از ١٣٩٧داوطلبان کنکور سراسري سال 
عالقمندان تحصيل در رشته علوم قضايي، نسبت به حذف رشته علوم قضايي از کنکور 

ه علوم قضايي را  معترض بوده و استدعا داريم مجدداً حق تحصيل در رشت١٣٩٦سال 
براي زمان ما . باشد) ١٣٩٣، ١٣٩٤، ١٣٩٥ (١٣٩٦مانند کنکورهاي قبل از سال 

 پذيرش رشته علوم قضايي از ميان هر سه ١٣٩٤انتخاب رشته دوران دبيرستان سال 
شد و آن زمان ما با در نظر  رشته علوم تجربي، علوم رياضي و علوم انساني انجام مي

ته تجربي را انتخاب کرديم که اگر در آن زمان قانون پذيرش گرفتن همه اين عوامل رش
و تحصيل در رشته علوم قضايي مانند حال بود الاقل ما رشته علوم تجربي را انتخاب 

کرديم لذا خواستاريم حداقل قانون مذکور به صورت موقت متوقف شود و اگر بنا بر  نمي
خواهند انتخاب  اسر کشور که ميآموزان پايه نهم سر اجراي آن است آن را براي دانش

رشته از ميان سه رشته تجربي، رياضي و انساني يکي را انتخاب کنند اجرا شود که 
.  تا شخص تکليفش را بداند و دچار سردرگمي نشود١٤٠٠مصادف است با کنکور سال 

در خاتمه خواهشمند و اميدواريم ديوان عدالت اداري حق تحصيل و پذيرش براي دو 
م تجربي و علوم رياضي را حداقل به صورت موقت باز کند تا خداي نکرده رشته علو

 ».حقي از کسي ضايع نشود
در پي اخطار رفع  نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي 

 ـ ١٣ الي ٧ـ ٤١٠ـ ٩٨اي که به شماره  شاکي ارسال شده بود، وي به موجب اليحه
مومي شده به طور خالصه پاسخ داده است که مصوبه  ثبت دفتر هيأت ع١١/٣/١٣٩٨

 قانون سنجش و پذيرش دانشجو مصوب ٢ قانون اساسي و ماده ٢٠مورد اعتراض با اصل 
  . مغايرت دارد١٣٩٢سال 

  :ر استيمتن مقرره مورد اعتراض به شرح ز
  ي و خدمات ادارييسه دانشگاه علوم قضاي رئهيأتمصوبات جلسه «

 ١٣٩٥يس دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري در سال  رئهيأتهجدهمين جلسه 
...  بعد از تالوت آياتي چند از کالم ا١٣٩٥ مهرماه ١٩ صبح روز دوشنبه مورخ ١٠رأي ساعت 

 مجيد، رئيس دانشگاه ضمن تسليت ايام محرم و آرزوي قبولي عزاداري همکاران، در خصوص
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ن مسائل مربوط به حوزه ي ادامه معاوندر.  را ارائه نمودنديحاتي دانشگاه توضيمسائل جار
  :مصوبات. ديه اعضاء رسيب کليل به تصوي خود را گزارش دادند و مصوبات به شرح ذيکار

ن درخواست سفر به عتبات ي مراسم اربعي که براياني مقرر شد در مورد دانشجوـ١
 يليز تعط ايريشگي با توجه به برنامه کالسها و لزوم پيات را دارند معاونت فرهنگيعال

 . الزم را به عمل آوردهاي ي و هماهنگريزي برنامهدانشگاه 
 نفر ١٠٠ و ي نفر کارشناس١٥٠نده تعداد ي سال آي مقرر شد معاونت آموزش براـ٢
 شرکت ي در رشته علوم انساني مختلف که در کنکور سراسرهاي  ارشد از رشتهيکارشناس

  »س دانشگاهي رئـ .ت شودي به وزارت علوم اعالم ظرفاند کرده
 به موجب ي و خدمات ادارييس دانشگاه علوم قضايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا

  :ح داده است کهي توض١٢/٤/١٣٩٨ ـ ٩٠٠٠/٤٢/٢٦٣٩/٧٠٠حه شماره يال
  ي بهراميمن جناب آقايحجت االسالم و المسل«
  يوان عدالت اداري دي عمومهيأتاست محترم ير

  اتيبا سالم و تح
 ٩٨٠٠٤١٠ به کالسه ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٠٤٠١٦٥٢ پرونده شماره احتراماً در خصوص

 مصوبه شماره ٢ به خواسته ابطال بند يعين صفيرحسي اميموضوع دادخواست آقا
 رئيسه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري مبني بر حذف هيأت ٢٤/٧/١٣٩٥ ـ ٧٠٠/١٦٠٢

  :رساند ار ميرشته علوم تجربي و رياضي از شرايط پذيرش دانشجوي بورسيه به استحض
 امناي دانشگاه مطرح گرديده است هيأتـ با عنايت به اينکه شکايت شاکي به طرفيت ١

د لذا منطقاً باش ميه يياست قوه قضاي امنا با رهيأتاست ياند که ررس ميبه استحضار 
  .گرديد ميه ابالغ يياست قوه قضاي حوزه ري دادخواست برابايست مي

 و ي، تجربياضي اعم از رها  رشتهي از تماميدمات ادار و خيي دانشگاه علوم قضاـ ٢  
آموزان   دانشي برايتيچ محدوديرد و هي پذي به شرط شرکت در کنکور دانشجو ميانسان
ن دانشگاه وجود ندارد يرش در اي و پذي شرکت در کنکور علوم انساني براها ر رشتهيسا
  .دباش ميز ي حقوق نهاي ر دانشکدهيه ساي که رويامر

ديهي است که هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در صورتي مصوبات ـ ب٣
بنابراين . نمايد که مصوبات مذکور مغاير قوانين باشد هاي اجرايي را ابطال مي دستگاه

باشد؟  شاکي بايد اثبات نمايد که مصوبه موضوع شکايت با کدام يک از قوانين مغاير مي
ه دانشگاه علوم قضايي است بديهي است اگر مستند شاکي مغايرت مصوبه با رويه گذشت

تواند مبناي ابطال تصميم دانشگاه باشد چون همان گونه که گفته شد  که اين مغايرت نمي
بنابراين ادعاي شاکي مبني بر . تواند مبناي ابطال باشد فقط مغايرت مصوبه با قانون مي

وندي داللت نقض حقوق شهروندي نيز منتفي است چون هيچ يک از مقررات حقوق شهر
بر اين ندارد که کسي بدون شرکت در کنکور علوم انساني در رشته حقوق تحصيل کند 

توانند بدون شرکت در کنکور علوم  همچنان که دارندگان ديپلم علوم انساني نيز نمي
 .تجربي، داوطلب رشته پزشکي شوند

 دارند و يانسانپلم علوم ي که نه ديان کسانيرش دانشجو از ميالزام دانشگاه به پذـ ٤
 هاي علوم تجربي اند موجب ورود داوطلبان ضعيف رشته در کنکور علوم انساني شرکت نمودهنه 
 ينيگز ي نخبهاستهاي و سي راهبردهاي ن امر با برنامهي به دانشگاه خواهد شد و اياضيو ر

  .ر و مستلزم اخالل در روند رشد دانشگاه خواهد شديه مغاييقوه قضا
ه اينکه مصوبه دانشگاه با هيچ قانوني مغاير نيست و نظر به اينکه در نهايت نظر ب

هاي حقوق نيز بر اين منوال است و نظر به اينکه تحصيل  رويه معمول تمامي دانشکده
در رشته حقوق مستلزم داشتن استعداد و معلومات خاص است که با کنکور علوم 

هت حقوقي بوده و از هيأت شود، بنابراين شکايت شاکي فاقد وجا انساني احراز مي
  ».عمومي ديوان رد آن مورد استدعاست

ن يس و معاوني با حضور رئ١٤/٨/١٣٩٨خ ي در تاريوان عدالت اداري دي عمومهيأت
 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث

  .رت کرده است مبادير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس
  

  عموميهيأترأي 
ها  سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه« قانون ٢با توجه به حکم مقرر در ماده 

ريزي، تصويب   مبني بر اينکه برنامه١٠/٦/١٣٩٢مصوب » و مراکز آموزش عالي
مقررات هماهنگي و نظارت بر نحوه سنجش علمي و پذيرش دانشجو براي کليه 

است، » شوراي سنجش و پذيرش دانشجو«اطع در صالحيت ها، در کليه مق دانشگاه
 مصوبه هجدهمين جلسه هيأت رئيسه دانشگاه علوم قضايي روساي ٢تصويب بند 

 ابالغ شده است از جمله وظايف شوراي ٢٤/٧/١٣٩٥ـ٧٠٠/١٦٠٢اداري که طي شماره
 ١٢ ماده١ مصوبه مذکور مستند به بند٢سنجش و پذيرش دانشجو است، بنابراين بند

 ١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٨و ماده 
  .شود ابطال مي
  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري دي عمومهيأتس ي     رئ                      

  ٣/٩/١٣٩٨                                                                            ٩٧٠١٤٥٦شماره
 بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران هيأترئيس 

 هاي اره دادنامهـومي ديوان عدالت اداري به شمـ عمهيأته از رأي ـيك نسخ
  جهت درج در١٤/٨/١٣٩٨ مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣٩٦ الي ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣٦٧

  .گردد ال ميرسمي به پيوست ارسروزنامه 
  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينهيأت عمومي و هيأتمديركل 

  
 ٢٣٩٦ الي ٢٣٦٧: شماره دادنامه              ١٤/٨/١٣٩٨ :تاريخ دادنامه
 ،٩٨/١١١٠، ٩٨/١١١١، ٩٨/١١١٢، ٩٨/١١١٣، ٩٨/١١١٤، ٩٨/١١١٥: شماره پرونده

٩٨/١١١٩، ٩٨/١١٢٠، ٩٨/١١٢١ ،٩٨/١١٢٢، ٩٨/١١٢٣، ٩٨/١١٢٤ ٩٧/١٤٥٦، ٩٨/١١٠٩، 
٩٨/١١٢٩، ٩٨/١١٣٠، ٩٨/١١٣١، ٩٨/١١٣٢، ٩٨/١١٣٣، ٩٨/١١١٦، ٩٨/١١١٧، ٩٨/١١١٨، 
٩٨/١١٣٤، ٩٨/١١٣٥، ٩٨/١١٣٦، ٩٨/١١٣٧، ٩٨/١١٢٥، ٩٨/١١٢٦، ٩٨/١١٢٧، ٩٨/١١٢٨  

  يوان عدالت اداري دي عمومهيأت :مرجع رسيدگي
ـ هومان مرادپور ٤ـ منصور باقري ٣اده ـ ايمان لرز٢هادي دهقان  ـ ١:  آقايان:شاكيان

 پرست  ـ علي ايمان٨ـ مسلم دليري ٧ ـ عماد محجوبي ٦ ـ محمدرضا فروزش فرد ٥
 يزيزاده مهر د زارعي مجـ١٢ يگـي رضا بـ١١ يونس فتحي ـ١٠ ياض محمدي محمد فـ٩

درضا يحمـ ١٦حامد کاوه ـ ١٥ ي رستميل ساداتيدجليسـ ١٤ يآباد ي زنگي مصطفـ١٣
د ي سعـ١٩ يزاده گلفزائ  محمد محسنـ١٨ ي پاجائيفيدحسن شري سـ١٧ يلمحمدعبدا
اله  ـ حبيب٢٣ـ محمد خليلي ٢٢ـ يونس قلندر زهي ٢١ـ يونس پوربيرامي هير ٢٠ يکهربائ

سامان ـ ٢٧ يمحمد غفارـ ٢٦ ي نبيدحامد رضويسـ ٢٥ان يمان حقياـ ٢٤ يچاره گان
 يدريرضا کاوس حي علـ٣٠آباد   ملکيني زيدها ـ ٢٩ يدعباس محمـديسـ ٢٨ن يفرز
 ـ عليرضا نوروزي شرف٣٤ـ وحيد پاشايي ٣٣ـ ميالد آئيني ٣٢ـ ميثم رافعي ٣١
ـ مجيد رسولي ٣٩ـ رضا قاسمي ٣٨ـ عادل دنيايي ٣٧هادي باقري  ـ ٣٦احسان کمالي ـ ٣٥
  يابوالفضل ناطقـ ٤١ ي صادقي مهدـ٤٠

بخشنامه شماره ) هـ(و ) ج (،)الف(ـ بندهاي ١ ابطال :موضوع شکايت و خواسته
ـ  بخشنامه شماره ٢ معاون نيروي انساني ستاد کل نيروهاي مسلح ٢٢/٢/١٣٩٢نـ  /٤/م/٦/٥/٧٠٥

ـ /٢١١٦١١/١٩   مرکز جذب اعضاي هيأت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري٧/١٠/١٣٩٤م ج 
احد  ويي جداگانه با مضمون و محتواييان به موجب دادخواستهاي شاک:کار گردش

 معاون ٢٢/٢/١٣٩٢ن ـ /٤/م/٦/٥/٧٠٥بخشنامه شماره ) هـ(و ) ج(، )الف(ـ بندهاي ١ابطال 
 ٧/١٠/١٣٩٤م ج ـ /٢١١٦١١/١٩ـ بخشنامه شماره ٢نيروي انساني ستاد کل نيروهاي مسلح 

 و در جهت  علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را خواستار شدههيأتمرکز جذب اعضاي 
  :م کرده است کهن خواسته اعالييتب

  علمي مورد نيازهيأترسانيم که مطابق قانون نحوه تأمين  ـ احتراماً به استحضار مي١«
  مجلس شوراي اسالمي که١/٢/١٣٦٥ها و موسسات آموزش عالي کشور مصوب  دانشگاه
 که به عنوان يه افرادي آن الحاق شده است، کل١ دو تبصره به ماده ٢٨/١/١٣٨٠خ يدر تار
ند توان مي شوند مي کشور مشغول ي و موسسات آموزش عالها  در دانشگاهيلم عهيأتعضو 

)  قانون مزبور١ماده ( نظام وظيفه خود را در دانشگاه يا موسسه مربوطه انجام دهند خدمت
 يفه عمومي، قانون خدمت نظام وظشود مي پس از قانون فوق که قانون خاص محسوب ـ٢

 مجلس ٢٢/٨/١٣٩٠ مصوب يفه عمومينون نظام وظ از قايتحت عنوان قانون اصالح مواد
د قانون عام الحق قانون باشي ميد و همان طور که مستحضر يب گردي تصوي اسالميشورا

 يدر نامه معاونت حقوق: ن امر اوالًي و ازند ميص يد بلکه تخصکن ميخاص سابق را  نسخ ن
  به صراحت١٩/٣/١٣٩٧ـ ٧/٥٥٣٢٦امور مجلس وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به شماره و 

ن يت مشموليري و مدياداره منابع انسان: اًيثان.  قرار گرفته استتأکيد مورد يو به درست
ز در بخشنامه موضوع دادخواست و در مقدمه آن به صراحت ي مسلح نيروهايستاد کل ن

 ١٣٩٠ مصوب يفه عمومينکه قانون خدمت وظيت به ايبا عنا«مورد اشاره قرار داده است 
وسسات  و مها از دانشگاهي مورد ني علمهيأت تأمين قانون نحوه ي اسالميس شورامجل

، کند  ملغي نمي١٣٨٠ قانون سال ٥٢ را بر اساس ماده ١/٣/١٣٦٥آموزش عالي کشور مصوب 
. »حاکم است ١٣٩٠ صادر نکرده، قانون سال ي حکم١٣٦٥ که قانون سال يلذا در موارد

 رداشت ناصواب و ناديده گرفتن صراحت قانون الحاق دو تبصرهمتأسفانه به  دليل سوء تفاهم و ب
گيريهاي   مجلس شوراي اسالمي، تصميم١٣٨٠ علمي مصوب هيأتبه قانون نحوه تأمين 

 وزارت علوم اتخاذ ناصواب و خالف قانوني از سوي ستاد کل نيروهاي مسلح و مرکز جذب
ح قانون ي جهت مخالف صر ابطال از سهي بخشنامه موضوع تقاضاـ٣: شده است چرا که

 شوراي اسالمي است، زيرا که در هر سه مورد حکم آن در قانون تعيين ليکن بخشنامهمجلس 
 و ي بند الف بخشنامه اداره منابع انسان ـاوالً.  مسلح مخالف آنها استيروهايستاد کل ن

قانون  ٧١ به موجب تبصره ماده دارد مي مسلح اعالم يروهاين ستاد کل نيت مشموليريمد
ن متعهد از جمله ي مدت تعهد مشمول١٣٩٢ن يخ اول فروردي، از تاريفه عموميخدمت وظ
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 يبه اعضااي   اشاره٧١ که در ماده يدر حال. دباش مي ماه ٤٨ حداقل ي علمهيأت ياعضا
 ماه است ٢٤ن مدت دوره ضرورت طبق قانون حداکثر ي نشده است، همچني علمهيأت

  ماه باقيمانده به عنوان دوره تعهد٢٤لذا .  نيز مشهود استدر کارت پايان خدمت اعضاءکه 
 ي ماهه اعضا٤٨ تعهد دارد مي مورد اشاره اعالم نامه آيينبند ج : اًيثان. شود ميمحسوب 

د باش مي در پادگانها قابل محاسبه ي از روز شروع آموزش نظام١٣٩٢ از سال ي علمهيأت
 ي علمهيأت تأميندو تبصره به قانون نحوه  قانون الحاق ٢ز خالف تبصره ين امر نيکه ا

 که مشمول، قبل از ي است و خدماتي اسالمي مجلس شورا٢٨/١/١٣٨٠ مورخ ها دانشگاه
 دهد ها و موسسات آموزش عالي وتحقيقاتي انجام مي دوره آموزش نظامي در دانشگاهشروع 

بند هـ : ثالثاً. ددگر ميا موسسه متبوع خود دارد، احتساب ي که به دانشگاه يدر مدت تعهد
 سال ٤ يعنيان تعهد يان خدمت پس از پاي کارت پادارد ميان ي که بالذکر فوقبخشنامه 

ان ي حال آن که باز هم به صراحت در قانون مورد اشاره گفته است کارت پاگردد ميصادر 
ز ي ني علمهيأت يمرکز جذب اعضاـ ٤. گردد ميخدمت پس از اتمام دوره ضرورت صادر 

را به شماره اي   مسلح مصوبهيروهايت از ستاد کل ني برداشت ناصواب و به تبعنيبا ا
 ماه است ٤٨ ينکه دوره سربازي بر ايب نموده مبني تصو٧/١٠/١٣٩٤ ـ ج/م/٢١١٦١١/١٩
 درآمده و پس از گذشت يمانيد به استخدام پتوان مي پس از آن ي علمهيأتو عضو 
 که بر اساس يشود، در حال) يشي آزمايرسم(ل وضع ي، تبديماني سال از مدت پ٢حداقل 

 و موسسات ها از دانشگاهي مورد ني علمهيأت تأمين قانون نحوه يي اجرانامه آيين ٤١ماده 
 وزيران، استخدام اعضاي هيأت ٢٣/٩/١٣٦٥آموزش عالي و تحقيقاتي کشور مصوب 

.  است علمي بعد از پايان خدمت دوره ضرورت به صورت رسمي آزمايشي بالمانعهيأت
ص ي و تخصي طرح سربازي علمهيأت افراد به عنوان عضو يان ذکر است معرفي شا ـ٥

 و ١٣٦٥ سال ي علمهيأت تأمين به آنان مطابق با قانون نحوه يه طرح سربازيسهم
همچنين گواهي اتمام دوره سربازي نيز مطابق همين . گيرد  اجرايي آن صورت مينامه آيين

ن است که وزارت علوم يانگر اين به صراحت بي و اگيرد ميورت  صيي اجرانامه آيينقانون و 
 آن قرار دهد، اما يي اجرانامه آيين و ي علمهيأت تأميند مالک عمل را قانون نحوه يز باين

 را يفه عمومي اشتباه قانون خاص مذکور را کنار نهاده و قانون عام وظيدر عمل در اقدام
 فراوان به قشر ي و معنوي ماديانهايوجب ورود زن عملکرد اشتباه مياجرا کرده است و ا

و ) الف (يد بندهايي نمايلذا همان طور که مالحظه م.  شده استيجوان و نخبه دانشگاه
 مسلح و مصوبه مرکز جذب وزارت علوم در يروهايبخشنامه ستاد کل ن) هـ(و ) ج(

 ابطال ي تقاضاب شده است وي آن تصويي اجرانامه آيينح با قانون مجلس و يمخالفت صر
 :ن اعضا شده استي که در حق ايينمونه ظلمها. مين مصوبات خالف قانون را داريا

 آن ين مدت و در پيکسان در ايک دوره ضرورت و تعهد و برخورد ي عدم تفکـ١
  تيل وضعيعدم امکان تبد

   سال٤ يا در طي مزايه، پست و برخي عدم تعلق پاـ٢
  رانهين سختگيل قواني به اعضا به دلها  دانشگاهيکارکنان برخ ران وي مديمهر ي بـ٣
نه باال يل هزي و متعاقباً تحمي کشوريت در صندوق بازنشستگيعدم امکان عضوـ ٤

  )ي کشوري به بازنشستگي اجتماعتأمين(ر صندوق ييل تغيبه دل
ـ نداشتن رديف استخدامي و عدم دريافت حقوق هماهنگ با ساير اعضاي ٥   »  علميهيأت 

  :ر استي مورد اعتراض به قرار زهاي امهمتن بخشن
 ستاد کل ي انسانيروي معاون ن٢٢/٢/١٣٩٢ ـ ن/٤/م/٦/٥/٧٠٥بخشنامه شماره ) الف

  : مسلحيروهاين
 ١/١/١٣٩٢خ ي از تاريفه عمومي قانون خدمت وظ٧١ ماده ١به موجب تبصره : الف«

 .دباش مي ماه ٤٨ حداقل ي علمهيأت ين متعهد از جمله اعضايمدت تعهد مشمول
....  
 ي از زمان شروع آموزش اعضا١٣٩٢ از سال ي علمهيأت يمدت تعهد اعضا: ج
  .دباش مي قابل محاسبه ي آموزشي در پادگانهاي علمهيأت

...  
با )  ماه٤٨( پس از انجام کامل تعهد ي علمهيأت يان خدمت اعضايکارت پا: هـ

، )ع( امام صادق هاي انشگاه ديسازمان مرکز/  وزارتخانهي انجام تعهد از سويصدور گواه
گان آموزش دهنده يک ماه قبل از اتمام کامل تعهد به يحداقل ... ، شاهد و يآزاد اسالم

 ناجا به آدرس درج شده در برگه يفه عمومياعالم و پس از چاپ توسط سازمان وظ) سپاه(
  ».اعزام آنان ارسال خواهد شد

اي ـرئيس مرکز جذب اعض ٧/١٠/١٣٩٤ج ـ /م/٢١١٦١١/١٩اره ـبخشنامه شم) ب
  :يقات و فناوري وزارت علوم، تحقي علمهيأت

   سراسر کشوري و موسسات آموزش عالها  محترم دانشگاهيروسا«
  تيبا سالم و تح

 مقرر ٦/٣/١٣٩٤پيرو مصوبه يکصد و نود و چهارمين جلسه هيأت مرکزي جذب مورخ 
 و ابالغيه ١٨/٩/١٣٩٢ش عالي مورخ بر اساس ابالغيه رئيس مرکز نظارت و ارزيابي آموز«: گرديد

از جمله اعضاي هيأت ( مدت تعهد مشموالن متعهد ٢٢/٢/١٣٩٢ستاد کل نيروهاي مسلح مورخ 

توانند در صورت احراز ساير شرايط به   ماه محاسبه گردد و پس از آن افراد مي٤٨حداقل ) علمي
ت مدت مقرر و قانوني برابر استخدام پيماني موسسات و مراکز آموزش عالي درآمده و پس از گذش

هاي  بر همين اساس هر گونه ابالغيه و بخشنامه» .تبديل وضعيت يابند)  سال٢حداقل (مقررات 
  ».باشد الذکر هستند از درجه اعتبار ساقط مي قبلي که خالف مصوبه فوق

 وزارت علوم، ي علمهيأت يس مرکز جذب اعضايت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا
 : توضيح داده است که٣٠/٧/١٣٩٧ ـ ١٨٣٣٨٧ي به موجب اليحه شماره تحقيقات و فناور

  يوان عدالت اداري دي عمومهيأتت محترم يريمد«
  کميسالم عل

 ٩٧٠١٤٥٦ آن مديريت به کالسه پرونده ٦/١٢/١٣٩٧با احترام در پاسخ به نامه مورخ 
ام و امور  دهقان که در مورد ابطال مصوبه معاونت احکيد ها يدر مورد دادخواست آقا

از دانشگاه و ي مورد ني علمهيأت تأمين مسلح در ارتباط با دوره طرح يروهايمشترک ن
 ستاد ٢٣/٢/١٣٩٣ بخشنامه اند کرده درخواست ي کشور که شاکيموسسات آموزش عال

 مرکز ١٠/٧/١٣٩٤ن مصوبه ي ابطال و همچنياداره منابع انسان) نيمشمول( مسلح يروهاين
 ١٩/٣/١٣٩٧ه مورخ يش ابالغي خوي اثبات دعوايگروه و برا ي علمهيأت يجذب اعضا

معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت علوم را مورد استناد قرار داده اند نکات زير 
 ي ماه برا٢٤ به مدت يد دوره سربازيهمان گونه که استحضار دار: درس مي استحضار به

ه ي با پا١٣٩٧ه سال يالغ بر اساس ابيعموم مشموالن و به صورت خدمت در مراکز نظام
درجه نظامي ( ريال با مدرک دکتري ٦٨٠/٤٢٥/٢ ريال تا ٣٥٢/٠٤٨/٢حقوقي بين 

 ادارات و ي شده است در موارد محدودبيني پيش) يکمي تا ستوان ي ستوان سومبين
 الزم از محل ي انسانيروياز خود به ني نتأمين ي با ارائه طرح براي دولتيسازمانها

 تأمين که طرح نمايند مي را از مجلس درخواست يفه، مصوباتيمشموالن خدمت وظ
ن گونه طرحها اگر يدر ا. ن موارد استي از جمله اها از دانشگاهي مورد ني علمهيأت ياعضا

 در نظر گرفته شود حقوق و ي نظامي در پادگانهايمدت زمان خدمت معادل زمان سرباز
فه ين افراد دوره وظي ايه سربازيان امرست که به عنوها ا هم، منطبق بر همان تعرفهيمزا

کنند و در پايان  خود را به جاي محيطهاي نظامي، در ساير مراکز دولتي سپري مي
ن افراد در طول دوره ي اياي که حقوق و مزاياما در صورت. شوند ميص ي سال هم ترخدو

 شود مي بيني پيشا چند برابر يز دو برابر ي آنان نيابد، دوره خدمت سربازيش يخدمت افزا
 به مدت ي علمهيأت ي اعضاتأمين طرح ي آن برايي اجرانامه آيينکه در طرح مذکور و 

 در طول ياري بسياي از مزاي طرح سربازي علمهيأت ياعضا.  شده استبيني پيش ماه ٤٨
 که يف حداقلي و وظاين عادي برابر مشمول١٠خدمت برخوردارند از جمله حقوق حداقل 

 طول هفته است و استفاده از محيط و امکانات دانشگاهي که به هيچ وجهواحد درسي در  ١٤
 از افراد مشابه يادي است که عده زين در حاليا. ستيسه ني قابل مقاي نظاميطهايبا مح

ن يک دهم اي با حقوق ي و مناطق مرزها فه در پاسگاهي به صورت پزشک وظيآنان حت
 دارد ي شگفتيجا. ندده ميه خود را انجام في، دوره وظيط زندگين شرايافراد در سخت تر

طرح . نمايند اين افراد بعد از اين همه نعمت و مواهب الهي چه چيزي را جستجو ميکه 
هاست   علمي مورد نياز دانشگاههيأتها ناظر به تأمين   علمي مورد نياز دانشگاههيأتتأمين 

 ين در سامانه جذب اعضاالتحصيال فارغکصدهزار نفر از يش از ي که بيط فعلي در شراو
ط دشوار و ي را در پادگانها و شراي از آنان دوره سربازياري کرده و بسنام ثبت ي علمهيأت

ن طرح آنچه يدر ا. گذارد مي نين طرح باقي اي اجراي برايي جااند گذراندهار کم يحقوق بس
راگراف آخر توان به آن اشاره کرد که در بخشنامه اين معاونت امور حقوقي نيز در پا مي
ان خدمت يان دوره ضرورت، کارت پاي مسلح بعد از پايروي آن اشاره شده آن است که نبه
 گردد و کارتهاي پايان خدمت در اختيار کند که اين کار هم اکنون نيز انجام مي صادر ميرا 

گيرد لکن وزارت علوم بر حسب تعهدات  وزارت علوم بعد از دوره ضرورت قرار مي
 ي علمهيأت يان خدمت را بعد از اتمام تعهدات مشمول طرح سربازيت پان کاري مابفي

خالف قانون و مقررات و مصوبات اي  هيچ مصوبه و ابالغين هيبنابرا. نمايد ميم يبه آنان تسل
  ». داشته باشدي وجود ندارد که درخواست ابطال آن وجاهت قانوني اسالميمجلس شورا
ن يس و معاوني با حضور رئ١٤/٨/١٣٩٨خ يتار در يوان عدالت اداري دي عمومهيأت

 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث
  .  مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس

  
  عموميهيأترأي 

و مؤسسات آموزش عالي نظر به اينکه قانون نحوه تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاهها 
 يک ١٣٨٠آن مصوب سال ) ١(قانون الحاق دو تبصره به ماده  و ١٣٦٥ مصوب سال کشور

شود، بنابراين در مورد  قانون خاص نسبت به قانون خدمت نظام وظيفه عمومي محسوب مي
باشد مگر در مواردي  متعهدين خدمت هيأت علمي، مالک عمل قانون خاص مربوط به آنها مي

 خاصي بيان نشده باشد که در اين صورت قانون عام خدمت نظام وظيفه عمومي حاکم که حکم
ها و مؤسسات   قانون نحوه تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاه١با توجه به اينکه ماده . است

ها  کليه افرادي که به عنوان عضو هيأت علمي در دانشگاه«: آموزش عالي کشور مقرر کرده است

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR


 ٢١٧٨٥شماره                        WWW.DASTOUR.IR                       ٨/١٠/١٣٩٨روزنامه رسمي                         WWW.RRK.IR                         ٨صفحه 

توانند خدمت نظام  شوند مي ش عالي و تحقيقاتي کشور به کار مشغول ميو مؤسسات آموز
ها يا موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مربوطه  وظيفه و ساير خدمات قانوني را در دانشگاه

حقوق و مزاياي اعضاي هيأت علمي «:  قانون الحاقي نيز مقرر شده١تبصره  و در » .انجام دهند
ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي خدمت  که در دانشگاهموضوع اين قانون در صورتي 

پس از طي دوره آموزش نظامي همانند ساير اعضاي هيأت علمي محاسبه و از محل  نمايند 
و با توجه به اينکه به موجب بند ب تبصره » .اعتبارات مؤسسه مربوط قابل پرداخت خواهد بود

ه داده شده است از خدمات کارکنان وظيفه  قانون خدمت وظيفه عمومي به دولت اجاز٦٦ماده 
 قانون مذکور و تبصره آن ٧١استفاده کند و به موجب ماده » به عنوان استخدام تعهد خدمتي«

وضعيت مشمولين اين :  بنابراين اوالً ماه تعيين شده است،٤٨مدت تعهد اين گونه مشمولين 
باشد لذا آن قسمت از  دمتي ميقانون از ابتدا عضويت هيأت علمي به صورت استخدام تعهد خ

بخشنامه مورد شکايت که در آن مقرر شده استخدام اين افراد پس از تعهد خدمت و گذشت 
 ماده ١توانند استخدام پيماني شوند مغاير با قانون است و مستند به بند  حداقل دو سال ديگر مي

 ابطال ١٣٩٢وب سال قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مص ٨٨ و ماده ١٢
از (آن بخش از مقرره مورد شکايت که در آن اعالم شده تعهد مشمولين متعهد : ثانياً. شود مي

 قانون خدمت وظيفه ٧١ ماه محاسبه گردد مغاير با ماده ٤٨حداقل ) جمله اعضاي هيأت علمي
ه است  ماه اعالم داشت٤٨ قانون مذکور را ٦٦عمومي است که تعهد مشمولين بند ب ماده 

قانون  ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بنابراين از اين جهت نيز مقرره مورد اعتراض مستند به بند 
با اعمال ماده . شود  ابطال مي١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

 هاي مورد شکايت موافقت نشد  قانون پيش گفته و تسري ابطال به زمان تصويب مقرره١٣
  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري دي عمومهيأتس ي     رئ                      

  
  ٣/٩/١٣٩٨                                                                            ٩٧٠٣٤٦٨شماره

 بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

   ايرانمديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي هيأترئيس 
 هـامـاره دادنـدالت اداري به شمـوان عـومي ديـ عمهيأته از رأي ـيك نسخ

 ـ ٣٧٧٥٩٨ابطال نامه شماره «:  با موضوع١٤/٨/١٣٩٨ مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣٩٧
» هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور رئيس امور مديريت مشاغل و نظام ٢٠/٧/١٣٩٧

  .گردد ت ارسال ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوس
  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينهيأت عمومي و هيأتمديركل 

  
  ٩٧/٣٤٦٨: شماره پرونده     ٢٣٩٧: شماره دادنامه     ١٤/٨/١٣٩٨ :تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري دي عمومهيأت :مرجع رسيدگي
   فريمي احمد تسلي آقا:شاكي

 رئيس ٢٠/٧/١٣٩٧ ـ ٣٧٧٥٩٨مه شماره  ابطال نا:موضوع شکايت و خواسته
  هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي کشور امور مديريت مشاغل و نظام

 ٢٠/٧/١٣٩٧ ـ ٣٧٧٥٩٨ شاکي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره :کار گردش
 کشور را ي و استخدامي پرداخت سازمان ادارهاي ت مشاغل و نظاميريس امور مديرئ

  :ن خواسته اعالم کرده است کهيي جهت تبخواستار شده و در
، نشانها يثارگري االعاده فوقن يي نحوه تعيي اجرانامه آيين ٣احتراماً به موجب ماده «

 يحه خدمات کشوري قانون ال٦٨ ماده ٢زده و بند   در مناطق جنگيو خدمات ادار
 سه چهارم ستاد کل نيروهاي مسلح، ٢١/١٠/١٣٨٨ط ـ /٢٠٦/٤٠/١١موضوع ابالغيه شماره 

 کارکنان وظيفه که توسط ارتش جمهوري اسالمي، سپاه پاسداران انقالب اسالمي،خدمات 
 اند شده دوران دفاع مقدس اعزام ياتيبه جبهه و مناطق عمل...  و يته انقالب اسالميکم

ج يه مقاومت بسي ناحي از فرماندهيمي که مدارک تقدگردد ميخدمت داوطلبانه محسوب 
) ع( نامه فرماندهي سپاه امام رضا ٤/٢/١٣٩٧زم ـ /٨٢٧/٥٢٧ه نامه نيشابور به شمار

 حکايت از سابقه خدمت داوطلبانه بيش از ٥/٢/١٣٩٧زم ـ /١٩٢١/٤٠/٥٢٧به شماره 
  ط ـ/٢٠٦/٤٠/١١نظر به اينکه ابالغيه شماره . باشد  ماه و پانزده روز اينجانب در جبهه مي٢٥
فه ي موضوع سه چهارم خدمت کارکنان وظ مسلحيروهاي توسط ستاد کل ن٢١/١٠/١٣٨٨
ت مشاغل و يريس امور مدي رئي شاه نظريحال آن که آقا. ده استيب رسيبه تصو... و 
 ـ ٣٧٧٥٩٨ نامه شماره ي کشور طي و استخدامي پرداخت سازمان امور ادارهاي نظام
هه،  مربوط به خدمت داوطلبان در جبيثارگريازات ايامت« اعالم نموده است ٢٠/٧/١٣٩٧

خ دستورالعمل شماره يفه کارکنان در جبهه، از تاريموضوع احتساب سه چهارم خدمت وظ
ست ين در حاليا»  مسلح مجاز استيروهاي ستاد کل ن١٤/٥/١٣٩١ ـ ن/٤/م/٤٥/١٤/٢٠١
 ٢/١١/١٣٩١ ـ ٧١٠/٥٩هاي اجرايي از جمله بخشنامه شماره  مکاتبات برخي از دستگاهکه 

 ١٧/١١/١٣٩١ـ  ٤٢٨٢٤/١٦/٨٠زارت آموزش و پرورش، نامه شماره معاونت توسعه و پشتيباني و
 دـ /٣٩٣٣/٢٠٩مشاور استاندار و مسئول هماهنگي امور ايثارگران استانداري گيالن و نامه شماره 

 وزارت بهداشت، يباني و پشتيرکل منابع انساني مشاور معاونت توسعه و مد٨/١٢/١٣٩١

 مسلح يروهاي دستورالعمل ستاد کل نيراخ اجيحاً تاري، صريدرمان و آموزش پزشک
ت به مراتب يلذا با عنا. اند کرده اعالم ١/١٠/١٣٨٨فه را از يموضوع سه چهارم خدمت وظ

ت يريس امور مدي رئ٢٠/٧/١٣٩٧ ـ ٣٧٧٥٩٨ ابطال نامه شماره يفوق از آن مقام تقاضا
 سازمان طرف  کشور و الزامي و استخدامي پرداخت سازمان امور ادارهاي مشاغل و نظام

 ». مورد استدعاست١/١٠/١٣٨٨العاده ايثارگري اينجانب از تاريخ  شکايت به صدور احکام فوق
  :ر استيمتن مقرره مورد اعتراض به شرح ز

  ني امي صفوتيجناب آقا«
  ي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعـ يرکل محترم توسعه منابع انسانيمد

  با سالم و احترام
 رزمندگان مندي بهره: دارد مي اعالم ٣/٧/١٣٩٧ ـ ١٢٨٢١٠ره ه شمابازگشت به نام

 از امتيازات ايثارگري مربوط به خدمت داوطلبانه در جبهه،) اعم از شاغل و بازنشسته (يگرام
خ صدور دستورالعمل يفه کارکنان در جبهه، از تاريموضوع احتساب سه چهارم خدمت وظ

 باشد و قبل از  نيروهاي مسلح مجاز مي ستاد کل١٤/٥/١٣٩١ن ـ /٤/م/٤٥/١٤/٢٠١شماره 
 » پرداختهاي ت مشاغل و نظاميريس امور مدي رئـ .ت ندارديخ موضوعين تاريا

 ي و استخدامين سازمان اداري و قوانيس امور حقوقيت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض١٩/١٢/١٣٩٧ ـ ٧٠٩٠٢١حه شماره يکشور به موجب ال

  يوان عدالت اداري دي عمومهيأتتر ر محترم دفيمد«
   فريمي احمد تسليت آقايشکا: موضوع

  با سالم و احترام
 :رساند  به استحضار مي٢٩/١١/١٣٩٧ـ  ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٢٠٦٩بازگشت به شماره پرونده 

 هاي پرداخت اين سازمان توجه به هماهنگي به عمل آمده با امور مديريت مشاغل و نظامبا 
ت مشاغل و يري امور مد٢٠/٧/١٣٩٧ ـ ٣٧٧٥٩٨ه نامه شماره جه حاصل شد کين نتيا

 مربوط به خدمت يثارگريازات اي رزمندگان از امتمندي بهره پرداخت، با موضوع هاي نظام
داوطلبانه در جبهه، در رابطه با احتساب سه چهارم خدمت کارکنان در جبهه با استناد 

 مسلح که يروهاي ستاد کل ن١٤/٥/١٣٩١ ـ ن/٤/م/٤٥/١٤/٢٠١ دستورالعمل شماره به
 العاده ايثارگري نشانها  و خدمات نامه اجرايي تعيين فوق  آيين٣به موجب ماده «: دارد ميمقرر 

 قانون مديريت خدمات کشوري ٦٨ ماده ٢موضوع بند (اداري در مناطق جنگ زده 
فه جزء خدمت داوطلبانه محسوب ي، سه چهارم مدت خدمت کارکنان وظ)١٣٨٦ مصوب

 يروهاي ستاد کل نيه صادره از سوي ابالغنمايد مياضافه . م شده استيتنظ» شود مي
 که مورد استناد نامبرده قرار گرفته است، ٢١/١٠/١٣٨٨ ـ ط/١١/٤٠/٢٠٦مسلح به شماره 

ت يري بر فصل دهم قانون مدي مسلح مبتنيروهايبه منظور استقرار نظام پرداخت در ن
ه ي توجها ر دستگاهيفه ساي آن به کارکنان وظيه شده است و تسري تهيخدمات کشور

  :دارد ميز اعالم ير را نيعالوه بر مراتب فوق موارد ز.  ندارديقانون
ن مکاتبات يد که اباش مي ها  از مکاتبات دستگاهينه برخين زمي در اياستناد شاک

 .د مالک عمل باشدتوان مين
ا يا شرع و يطال با قانون  ابيرت نامه مورد تقاضا براي بر مغاي مبنيلي داليشاک

نمايد به اين امر که چرا به جاي اينکه  ارائه ننموده و اعتراض مي... تجاوز از اختيارات و 
 ١٤/٥/١٣٩١ن ـ /٤/م/٤٥/١٤/٢٠١ها استناد شود به دستورالعمل شماره  مکاتبات دستگاه به

  . استيعين گونه اعتراض امر بدي مسلح استناد شده که البته ايروهايستاد کل ن
 صادره در مورد يني حکم کارگزيخ اجراي در واقع اصالح تاري شاکيخواسته اصل

. باشد نه هيأت عمومي باشد که رسيدگي به اين امر به عهده شعب ديوان مي خود مي
  ». را دارديت شاکي رد شکاي توجه به مطالب فوق تقاضابا

ن يس و معاونيور رئ با حض١٤/٨/١٣٩٨خ ي در تاريوان عدالت اداري دي عمومهيأت
 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس
  

  رأي هيأت عمومي
مقرره مورد شکايت نه از جهتي که شاکي بيان داشته است بلکه به داليل زير ابطال 

 قانون مديريت خدمات کشوري، نيروهاي مسلح از شمول قانون ١١٧در ماده  :اوالً .شود مي
اند و در خصوص نيروهاي نظامي و انتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري  مذکور مستثني شده

 ـ ٧٤٦٥٦در اين ارتباط ستاد کل نيروهاي مسلح طي گردش کار شماره . شود عمل مي
رهبري درخواست کرده است تا فصول دهم و سيزدهم  از محضر مقام معظم ٢٠/١٠/١٣٨٨

هاي خاص نيروهاي مسلح به نيروهاي مسلح  قانون مديريت خدمات کشوري با لحاظ ويژگي
هاي مربوط به اجراي اين  نامه تسري يابد که مورد موافقت معظم له واقع شده و متعاقب آن آيين

ها و  العاده ايثارگري، نشان حوه تعيين فوقنامه اجرايي ن نامه از جمله آيين  آيين١٣فصول شامل 
)  قانون مديريت خدمات کشوري ٦٨ ماده ٢موضوع بند (اداري در مناطق جنگ زده  خدمات

 با تأييد ٢٠/٨/١٣٨٨ ـ ٧٤٦٥٦توسط ستاد کل نيروهاي مسلح تهيه و طي گردش کار شماره 
به مراتب فوق، بنا . مقام معظم رهبري جهت اجرا در نيروهاي مسلح ابالغ شده است
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هايي که در راستاي گردش کار فوق تهيه شده است صرفاً در نيروهاي مسلح قابليت  نامه آيين
بر اساس قانون خدمت نظام  : ثانياً.باشد هاي اجرايي نمي اجرا دارد و قابل تسري به ساير دستگاه

کليفي  و اصالحات بعدي آن خدمت کارکنان وظيفه جنبه ت١٣٦٣وظيفه عمومي مصوب سال 
 قانون مديريت خدمات کشوري، پرداخت ٦٨ ماده ٢شود و بند  داشته و داوطلبانه محسوب نمي

العاده ايثارگري را براي ايثارگراني مقرر داشته که خدمت داوطلبانه در جبهه داشته باشند،  فوق
العاده  عيين فوقنامه اجرايي نحوه ت  آيين٣بند  :ثالثاً .گيرد بنابراين رزمندگان وظيفه را در بر نمي

 قانون مديريت ٦٨ ماده ٢موضوع بند (ها و خدمات اداري در مناطق جنگ زده  ايثارگري، نشان
سه چهارم مدت خدمت « :ستاد کل نيروهاي مسلح که در آن مقرر شده) خدمات کشوري

کارکنان پايور و وظيفه که توسط ارتش جمهوري اسالمي ايران، سپاه پاسداران انقالب اسالمي، 
، وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهاد سازندگي )نيروي انتظامي(کميته، شهرباني و ژاندارمري 

اند، خدمت داوطلبانه تلقي  سابق به جبهه و مناطق عملياتي دوران دفاع مقدس اعزام شده
به جهت اخذ تأييديه خاص از فرماندهي معظم کل قوا صرفاً در سطح نيروهاي » .گردد مي

مضافاً اينکه براساس . هاي اجرايي نيست ا دارد و قابل تسري به ساير دستگاهمسلح قابليت اجر
سند راهبردي خدمات رساني به رزمندگان که به پيشنهاد مشترک ستاد کل نيروهاي مسلح، 
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان مديريت و 

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري ) ٤٤(ماده ) ي(ناد بند ريزي کشور و به است برنامه
رساني به  قانون جامع خدمات) ١(ماده ) و(ـ  و تبصره بند ١٣٨٩مصوب ـ اسالمي ايران 

 به تصويب هيأت وزيران رسيده است، ٢٣/٤/١٣٩٤ ـ ٤٩١٨٥ت/٥٠٦٣٩ايثارگران طي شماره 
سند از نظر شغلي و وضعيت استخدامي و نحوه رزمندگان در اين «:  آن مقرر شده٩/٢در بند 

به چهار گروه تقسيم ) موظف يا داوطلبانه(حضور در مناطق جنگي و عملياتي و امنيتي 
 اين ٢و صرفاً در تبصره » موظفي«کارکنان وظيفه نيروهاي مسلح ) بـ  گروه دوم :گردند مي

که بر اساس ) اعم از کادر (در خصوص آن دسته از کارکنان نيروهاي مسلح «: بند مقرر داشته
کنند از امتيازات داوطلبين برخوردار  اختيار خود و داوطلبانه در مأموريت جنگي شرکت مي

سه چهارم خدمت وظيفه  بنابر اين مقرره مورد شکايت از اين جهت که احتساب» .خواهند شد
 آن، مان اجرايرا به طور مطلق داوطلبانه مقرر کرده است، صرف نظر از ز کارکنان در جبهه

 قانون تشکيالت ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند ياد شده با استناد به  علت مغايرت با موازين قانوني  به
 .شود  ابطال مي١٣٩٢و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري دي عمومهيأتس ي     رئ                      
  
  ٣/٩/١٣٩٨                                                                            ٩٧٠٢٨٩٠شماره

 بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران هيأترئيس 
 هـامـاره دادنـدالت اداري به شمـوان عـومي ديـ عمهيأته از رأي ـيك نسخ

ابطال قسمتي از مجوز دفترچه راهنماي «:  با موضوع١٤/٨/١٣٩٨ مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣٩٨
جهت درج در روزنامه رسمي به »  سازمان تأمين اجتماعي١٣٩٧آزمون استخدامي محلي سال 

  .گردد پيوست ارسال مي
  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينهيأت عمومي و هيأتمديركل 

  
  ٩٧/٢٨٩٠: شماره پرونده      ٢٣٩٨: شماره دادنامه     ١٤/٨/١٣٩٨ :تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري دي عمومهيأت :مرجع رسيدگي
  ن قائم پناهيرحسي امي آقا:شاكي

  ابطال قسمتي از مجوز دفترچه راهنماي آزمون استخدامي:موضوع شکايت و خواسته
  ي اجتماعتأمين سازمان ١٣٩٧ سال يمحل

 ي از مجوز دفترچه راهنماي ابطال قسمتيجب دادخواست به موي شاک:کار گردش
 را خواستار شده و در جهت ي اجتماعتأمين سازمان ١٣٩٧ سال ي محليآزمون استخدام

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييتب
  کميسالم عل«

رساند اينجانب در آزمون برگزاري توسط سازمان تأمين اجتماعي  احتراماً به استحضار مي
 شرکت نمودم و با اختالف زياد از ساير داوطلبين نفر ١٥/٤/١٣٩٧ شهر بانه به تاريخ تازه تاسيس

در دفترچه منتشره شده در موضوع ) ١٠٠ از ٨٢نمره (اول بخش متصدي خدمات دارويي شدم 
هاي مربوط در خصوص بومي بودن قيد   تبصره٤ صفحه ٧هاي داوطلبين در بند  شرايط و ويژگي

تخدامي صددرصد به داوطلبين بومي شهرستان تعلق دارد و در صورت شده است که سهميه اس
نرسيدن نمره داوطلبين بومي شهرستان به حد نصاب آزمون از داوطلبين بومي استان جذب نيرو 

 بوده که نمره پاييني است و هر داوطلبي ١٠٠ از ٢٥حد نصاب نمره آزمون (صورت خواهد گرفت 
 داوطلب بومي شهرستان عالوه بر اولويت ذکر شده در ).به راحتي به آن دست خواهد يافت

 امتياز سهميه بومي استفاده کرده است در حالي که سازمان ٢٥صفحه اول دادخواست حاضر از 
تأمين اجتماعي يک نهاد عمومي و ملي است و اعمال تبعيض در استخدام و جذب نيروي انساني 

ص يک شهر فاقد توجيه قانوني است و اين امر و محدود و منحصر نمودن آن به اقشار و افراد خا
باشد، که بدين وسيله خواستار نقض   قانون اساسي در خصوص منع از تبعيض مي٣برخالف اصل 

باشم و بدواً تقاضاي صدور دستور  هاي مربوطه از شرايط داوطلبين مي و ابطال اين تذکر و تبصره
بوطه از شرايط در خصوص صد در صد بودن هاي مر موقت مبني بر عدم اجراي اين تذکر و تبصره

متن قسمتهاي مورد . سهميه بومي را تا تعيين تکليف نهايي از سوي ديوان عدالت اداري را دارم
گرايي متقاضياني  به دليل نگهداشت نيروي انساني و با لحاظ بومي: اعتراض به صورت ذيل است

ضمناً اولويت تکميل . باشند م نمينا گردند مجاز به ثبت که طبق اين آگهي بومي تلقي نمي
ظرفيت با متقاضيان بومي شهرستان بر اساس اولويت نمره مکتسبه بوده و در صورت عدم تکميل 
. ظرفيت از متقاضيان بومي استان جهت انجام ساير مراحل استخدامي دعوت به عمل خواهد آمد

ضاي ابطال قسمتي از مجوز  تقا٦/١/١٣٩٧ـ  ٩٢/٣٥٣/لذا با توجه به رأي وحدت رويه شماره هـ
 ». سازمان تأمين اجتماعي تازه تاسيس بانه را دارم١٥/٤/١٣٩٧آزمون مورخ 

  :ر استيمتن مقرره مورد اعتراض به قرار ز
»......   
 که طبق ياني متقاضييگرا ي و با لحاظ اصل بومي انسانيرويل نگهداشت ني به دلـ٧

ت يل ظرفيت تکميضمناً اولو. ندباش مي نامن ثبت مجاز به گردند مي ني تلقي بومين آگهيا
با متقاضيان بومي شهرستان بر اساس اولويت امتياز مکتسبه بوده و در صورت 

ي دعوت ر مراحل استخدامي استان جهت انجام سايان بوميت از متقاضي ظرف تکميلعدم
  ».به عمل خواهد آمد

 سازمان تأمين اجتماعيدر پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر امور حقوقي و دعاوي 
 :ح داده است کهي توض١٢/٣/١٣٩٨ ـ ١٣٨٧/٩٨/٧١٠٠حه شماره يبه موجب ال

  کميسالم عل«
 ٩٧٠٢٨٩٠ در پرونده کالسه ٤/١٠/١٣٩٧احتراماً بازگشت به اخطاريه صادره در تاريخ 

 ي از مجوز استخدامي بر ابطال قسمتين قائم پناه مبنيرحسي اميموضوع دادخواست آقا
 مان، نظر به اينکه بنا به داليل مشروحه ذيل دادخواست مطروحه بالوجه و فاقد دليلسازن يا

  . بر رد دادخواست مطروحه مورد استدعاستيد لذا صدور رأباش مي يو مستند قانون
ن سازمان ي اي در آزمون استخدامينکه شاکيبا توجه به اـ ١: يرادات شکليشرح ا

ت حاصل نکرده است اقدام به طرح يزمون موفقنکه در آيل ايشرکت کرده است و به دل
 دعوا مبني بر ابطال قسمتي از مجوز استخدام را مطرح کرده است بنابراين در واقع شکايت

ت ي به آن در صالحيدگي است که رسيت مورديجه آزمون و شکاينامبرده اعتراض به نت
  . قرار دارديوان عدالت اداريشعب د
 قسمتي از مجوز استخدامي آزمون را خواسته ولي ـ شاکي در قسمت خواسته ابطال٢

دفترچه آزمون را ضم دادخواست خود کرده است ولي در متن دادخواست به بخشي از متن 
بنابراين خواسته وي داراي ابهام است و . دفترچه آزمون اشاره و تقاضاي حذف آن را خواسته است

به اين سبب با استناد . باشد وز آن ميمشخص نيست باالخره متقاضي ابطال دفترچه آزمون يا مج
  . قانون تشکيالت و ايين دادرسي ديوان عدالت اداري رد دادخواست مورد استدعاست٨٠به ماده 
ه شماره ي وحدت روي دادخواست با استناد به رأي در انتهايمضاف بر آن شاکـ ٣

 ١٥/٤/١٣٩٧ از مجوز آزمون مورخ ي ابطال قسمتي تقاضا٦/١/١٣٩٧ ـ ٩٢/٣٥٣/هـ
 الذکر فوق قانون ٨٠ که بر خالف ماده يس بانه را نموده است در صورتيسازمان تازه تاس

ان آراء صادره ي در ميين رأينکه چنيمه دادخواست نکرده است، ضمن اي را ضمير رأيتصو
 ييرادات وارده به تنهايهر چند ا. خورد ي به چشم نميوان عدالت اداري دي عمومهيأتاز 
ز وارد شده و يت دعوا نين در ماهي با وجود انمايد ميت يست مطروحه کفا رد دادخوايبرا
 .دارد مين سازمان در خصوص موضوع اعالم يل را در دفاع از اقدام ايل ذيدال

 يتهاي و صالحي اجتماعتأمينف سازمان ينوع وظاـ ١: يات ماهويمشروح دفاع
نمايد  تي دارد که ايجاب ميخاصي که دارد، اقتضائات اداري و اجرايي مجزا از بخش دول

 .نظر استخدامي و اداري از ضوابط خاصي مجزا از ضوابط حاکم بر بخش دولتي تبعيت نمايد از
 ي اجتماعتأمين سازمان ي که قانون برايت مستقلي و شخصيبا توجه به استقالل حقوق

اساسنامه  ١٢ و ماده ي اجتماعتأمينقائل شده است و با اجازه حاصله از ماده اول قانون 
نامه استخدامي اين سازمان به تصويب رسيده است که  سازمان تأمين اجتماعي، آيين

ره ي مدهيأت را ي آزمون استخدامي آن مقرر شده که ضوابط برگزار١٤ موجب ماده به
بيني کرده است که در مناطق  مضاف بر اينکه تبصره اين ماده حتي پيش. تعيين نمايدسازمان 

  .ن برگزاري و از طريق مصاحبه و گزينش نيرو به کار گرفته شوديا مشاغل خاص بدو
ـ همان گونه که در ابتداي متني که شاکي تقاضاي ابطال آن را مطرح کرده آمده است ٢

ل ين دلي و به اي انسانيروي نگهداشت ني داطلبان بوميت برايهدف از در نظر گرفتن اولو
 انند و معموالً پس از گذشت مدت تقاضايم است که نيروهاي غير بومي در محل نميبوده 

ز ي نينکه همان گونه که خود شاکيضمن ا. نمايند مي ترک خدمت يا حتيانتقال ارائه 
 بانه ي اجتماعتأمينس ي استخدام در سازمان تازه تاسياذعان داشته آزمون مورد بحث برا

کرده است  يقتضاء مس بودن سازمان در محل ايط تازه تاسين رو واقعاً شرايبوده است از ا
  .ت قائل شودي اولوي داوطلبان بوميکه برا
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ـ استخدام نيرو براي کار در سطوح محلي به خصوص در سطوح محلي مانند شهرستانها ٣
از ميان داوطلبان محلي که در موارد نادر تا هنگام اتمام خدمت و نيل به بازنشستگي در همان 

شود، مضاف بر  ني در بخشهاي عمومي منجر ميمحل باقي مي مانند به تشکيل سرمايه انسا
سازد از اين رو هزينه  اينکه موجبات تسريع در امر ارائه خدمات و بهبود کيفيت آن را فراهم مي

هايي است که از بيمه  نمايد که مهمترين مبنع آن حق بيمه کمتري نيز به سازمان تحميل مي
ر محلي ضمن اينکه استقرار وي در محل در صورتي که نيروي کار غي. دارد شدگان دريافت مي
انجامد، پس از مدتي نيز تقاضاي انتقال را مطرح يا حتي ترک خدمت  مدتي به طول مي

 .نمايد نمايد در نتيجه هزينه زيادي را به خود سازمان و حتي مردم محل تحميل مي مي
ليل نگهداشت  دفترچه آزمون مورد بحث آمده است که به د٧ـ با توجه به اينکه در بند ٤

باشند با  نام نمي گردند مجاز به ثبت نيروي انساني داوطلباني که طبق اين آگهي بومي تلقي نمي
نام در آزمون کرده است و با  وجود اين شاکي با علم و آگاهي کامل از اين موضوع اقدام به ثبت

  مسئوليت ناشي  از قسمت تذکرات آگهي مذکور اشاره شده که٤التفات به اينکه مطابق با بند 
باشد، از اين بابت  از عدم رعايت  دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آگهي با داوطلب مي

 ١٧/٥/١٣٩٦ ـ  ٤٧٤موضوعي که دادنامه شماره . نيز دعواي مطروحه قابليت استماع ندارد
 نيز بر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که در مقام رفع تعارض آراء شعب ديوان اصدار يافته

آن صحه گذارده است ضمن اينکه بر اين اساس آگهي استخدامي اين سازمان را که مطابق با 
بنابراين با توجه . دهد نامه استخدامي سازمان تهيه و تنظيم شده است مورد تأييد قرار مي آيين

 به شرح معروضه و داليل عنوان شده از جمله ابهام در دادخواست و خواسته مطروحه همچنين
 قانون تأمين اجتماعي، ماده ١انطباق اقدامات اين سازمان با اختيارات واگذار شده موضوع ماده 

 هيأت عمومي ٤٧٤نامه استخدامي سازمان که به موجب دادنامه شماره   اساسنامه و آيين١٢
ديوان نيز تأييد شده است دليلي بر ابطال دفترچه برگزاري آزمون استخدامي مورخ 

  ».لذا رد دادخواست و شکايت مورد استدعاست.  سازمان وجود ندارد اين١٥/٤/١٣٩٧
ن يس و معاوني با حضور رئ١٤/٨/١٣٩٨خ ي در تاريوان عدالت اداري دي عمومهيأت

 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث
  .ادرت کرده است مبير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس

 رأي هيأت عمومي
 سازمان تأمين ١٣٨٦ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ١١٧مطابق ماده : اوالً

اجتماعي به عنوان نهاد عمومي غير دولتي از شمول مقررات اين قانون مستثني شده است و با 
 ١٢ه  و به موجب ماد١٣٥٤ قانون تأمين اجتماعي مصوب سال ١اجازه حاصله از ماده 

نامه استخدامي آن سازمان به تصويب رسيده است و  اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي، آيين
نامه مذکور مقرر شده ضوابط برگزاري آزمون استخدامي توسط هيأت   آيين١٤به موجب ماده 

گزيني و  بومي: ثانياً. مديره سازمان تعيين خواهد شد که ضوابط مذکور تعيين نشده است
هاي شهرستان بر استان، مطابق آنچه در آگهي مزبور قيد شده در   کتبي بوميبرتري نمره

 قانون اساسي، ٣ اصل ٩به موجب بند : بيني نشده است و ثالثاً نامه استخدامي مذکور پيش آيين
هاي مادي و معنوي از  رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادالنه براي همه در تمام زمينه

 ٢٨که دولت بايد براي تحقق آن همه امکانات خود را به کار برد و اصل جمله وظايفي است 
قانون اساسي نيز دولت را مکلف کرده براي همه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي را 

با توجه به مراتب فوق، نظر به اينکه آگهي استخدامي مورد . براي احراز مشاغل ايجاد کند
برگزاري آزمون از سوي هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي تهيه شکايت بدون تعيين ضوابط 

بيني نشده است و با  نامه استخدامي آن سازمان پيش گزيني در آيين و منتشر شده و بومي
توجه به اينکه امتياز بومي استخدام و جذب نيرو را منحصر به يک شهرستان يا استان خواهد 

گزيني را به صورت مطلق و  و استانها خواهد بود و بوميکرد و اين محدوديتي براي ساير شهرها 
بدون تفکيک مناطق محروم مقرر کرده است و با عنايت به اينکه هيأت عمومي ديوان عدالت 

هاي اجرايي  گزيني را در آگهي آزمونهاي دستگاه اداري پيشتر به موجب آراي متعدد بومي
يت به علت خارج بودن از حدود اختيارات شکا ابطال کرده است، بنابراين تصويب مقرره مورد

 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١بند سازمان تأمين اجتماعي و مغايرت با قوانين ياد شده مستند به 
 .شود  ابطال مي١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  يحمدکاظم بهراممي ـ وان عدالت اداري دي عمومهيأتس ي     رئ                      
  
  ٣/٩/١٣٩٨                                                                            ٩٦٠١٤٩٢شماره

 بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران هيأترئيس 
 هـامـاره دادنـ به شمدالت اداريـوان عـومي ديـ عمهيأته از رأي ـيك نسخ

ابطال مصوبات شوراي اسالمي شهركرد «:  با موضوع١٤/٨/١٣٩٨ مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٤٠٥
جهت درج »  در خصوص اخذ عوارض تفكيك اعياني و عوارض سهم فضاي سبز١٣٩٥در سال 

  .گردد در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
  اداري ـ مهدي دربينهاي تخصصي ديوان عدالت هيأت عمومي و هيأتمديركل 

  ٩٦/١٤٩٢: شماره پرونده     ٢٤٠٥: شماره دادنامه      ١٤/٨/١٣٩٨ :تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري دي عمومهيأت :مرجع رسيدگي

  ي کاظم ارهفت دهکردي آقا:شاكي
 ١٣٩٥ ابطال مصوبات شوراي اسالمي شهرکرد در سال :موضوع شکايت و خواسته

   سبزي و عوارض سهم فضاياني اعکيدر خصوص اخذ عوارض تفک
 ي اسالمي شورايرقانوني ابطال مصوبات غي به موجب دادخواستي شاک:کار گردش

ره، اضافه ي در قالب عوارض پذي در خصوص اخذ عوارض ساختمان١٣٩٥شهرکرد در سال 
 يانيک اعي سبز، عوارض تفکي، عوارض سهم فضا)اضافه بنا(تراکم، عوارض فراتر از مجوز 

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييرا خواستار شده و در جهت تب) ي و تجاريمسکون(
  يوان عدالت ادارياست محترم دير«

رساند، که اينجانب کاظم ارهفت دهکردي دارنده سند مالکيت و  با سالم به استحضار مي
در خصوص ) ١٣٩٥مصوبه سال (پروانه توسعه بنا در خصوص مصوبه شوراي شهر شهرکرد 

رض تخلفات ساختماني در قالب عوارض پذيره، اضافه تراکم، عوارض فراتر از مجوز اخذ عوا
به علت ... ، عوارض سهم فضاي سبز و )مسکوني و تجاري(، عوارض تفکيک اعياني )اضافه بنا(

خروج شورا از حدود اختيار خود و تصويب مقرره برخالف مفاد قانوني درخواست ابطال مصوبه 
 :دارم  و مستندات تقديمي به استحضار آن مقام عالي معروض ميمذکور را به شرح ذيل

 مصوبه شوراي شهر شهرکرد، در خصوص(مشخصات مصوبه مورد اعتراض : بخش اول
ره و اضافه تراکم و عوارض فراتر از مجوز ي در قالب عوارض پذيعوارض تخلفات ساختمان

  مبادرت به تصويب١٣٩٥ل هاي سا شوراي اسالمي شهر شهرکرد طي مصوبه)..) بنااضافه (
 ي مبالغي قانون شهردار١٠٠ موضوع ماده هاي مهي آن عالوه بر جري نموده که طيمقررات
 متن مصوبه. گردد از شهروندان اخذ مي... عنوانهايي مانند عوارض اضافه بنا و پذيره و تحت 
  .دباش ميمه ي شهرکرد در سال مذکور به شرح مستندات ضمي اسالميشورا

  :ت به داليل و مستندات ذيل مصوبه مذکور مغاير با ضوابط و قوانين و مقررات استبا عناي
مواد قانوني که ادعاي (مغايرت مصوبه با قوانين و خروج از اختيارات قانوني : بخش دوم

 و مغايرت مصوبه با آن شده و داليل و جهات اعتراض از حيث مغايرت  مصوبه با قوانين
  ):کننده بيصوارات مرجع تيخروج از اخت

انواع تخلفات ساختماني از » هاي آن  قانون شهرداري و تبصره١٠٠به شرح ماده «قانونگذار 
جمله عدم رعايت اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي يا اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج 

ده و تعيين در پروانه ساختماني اعم از مسکوني، تجاري، صنعتي و اداري را تبيين و مشخص نمو
تکليف تخلفات ساختماني اعم از تخريب، تعطيل و اعاده به وضع مجاز و يا تعيين جريمه را در 

توضيح اينکه با عنايت به اينکه . صالحيت کميسيونهاي مقرر در ماده مزبور قرار داده است
صول قانونگذار در زمينه مرجع تعيين عوارض و کيفيت احتساب جرايم و تخلفات ساختماني و و

تعيين تکليف نموده، بنابراين مفاد مصوبه شوراي اسالمي »  قانون شهرداريها١٠٠ماده «آنها در 
شهرکرد که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذيره و اضافه تراکم و اضافه بنا 

ود باشد، خارج از حد و تخلفاتي مانند پيش آمدگي بالکن، عالوه بر جرايم تخلفات ساختماني مي
هاي آن   قانون شهرداري و تبصره١٠٠نکه مادهتوضيح اي. باشد اختيارات قانوني شوراي شهر مي

حکم بناهاي مازاد بر تراکم و ساير موارد را از لحاظ نحوه رسيدگي، تعيين ) ٣ و ٢هاي  تبصره(
  ماده مزبور٤، ٣، ٢، ١هاي  جريمه، ميزان و نحوه وصول آن معين کرده است به صراحت تبصره

 آن ماده، شهرداري مکلف به وصول ١بعد از اتخاذ تصميم توسط کميسيون موضوع تبصره 
ليکن شوراي شهرکرد بدون وجود اختيار قانوني اقدام به . باشد جريمه بر اساس نظر کميسيون مي

، دريافت عوارض ١٠٠الذکر نموده و در آن عالوه بر جريمه کميسيون ماده  صدور مصوبه فوق
. نسبت به بناي خالف را نيز مقرر کرده است...) ه و اضافه تراکم و پيشامدگي بالکن و پذير(متعلقه 

اين در حالي است که در مانحن فيه قانون شهرداري، صريحاً شهرداري را مکلف به وصول جريمه 
الذکر فاقد وجهه قانوني و   کرده است بر اين اساس مصوبه فوق١٠٠بر اساس نظر کميسيون ماده 

با عنايت به . باشد  حيطه اختيارات بوده و عدول شوراي شهرکرد از موازين قانوني ميخارج از
 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز ٤مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خالف ماده 

در اين قانون دريافت هرگونه وجه، کاال و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي . باشد مي
 نهادهاي عمومي غير دولتي غير از مواردي که در مقررات قانوني مربوط معين و حقوقي توسط

عوارض «و » عوارض پذيره«شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهي به عنوان  شده يا مي
خالف قانون شهرداريها دانسته شده است لذا هيچ » آمدگي بالکن عوارض پيش«و » اضافه بنا

 .وه پذيرفته نيستتوجيهي براي اخذ اين وج
وان عدالت ي دي عمومهيأت شهر شهرکرد با آراء ي شورا١٣٩٥رت مصوبه سال يمغا

 مندرج در هاي مهيعالوه بر جر... ره و ياخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذ: يادار
. ز هستي نييه قضاير رويد مغاباش مينکه خالف مقررات ير از اي به غ١٠٠ ماده هاي تبصره

 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعددي. ونه آراء ذيل قابل ذکر استعنوان نمبه 
 شهرکرد جهت وضع و ي اسالميبه صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شورا

 يرغم اعالن آرايکن عليل.  و مورد ابطال قرار داده استير قانونين عوارض ساالنه را غييتع
 مستقيم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثيري مذکور در روزنامه رسمي يا حتي اعالم
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ا با ي اعتنا بوده و يا نسبت به موضوع بي روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور در
 هيأت توسط ي به اصل موضوع ابطاليجاد شاخ و برگ اضافي و به اصطالح اها جاد تبصرهيا

. نمايد ميوان را فراهم يآن د ين و آراي، موجبات دور زدن قوانيوان عدالت اداري ديعموم
 ). دور زدن قانون استيه و نوعين روين اي شهرکرد مبي شورا١٣٩٦مصوبه سال (

 هاي ـ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختماني عالوه بر جريمه مندرج در تبصره١
 هاي مقرر است، با توجه به اينکه قانونگذار در خصوص  خالف ماده مذکور و تبصره١٠٠ماده 

 ي اصالحي قانون شهردار١٠٠ ماده هاي  به شرح تبصرهيا تخلفات ساختمانياضافه بنا 
ز ي شهر در تجوي اسالميف کرده آن قسمت از مصوبه شوراهاين تکليي، تع١٣٥٨سال 

  .دباش ميارات مرجع وضع يره خالف قانون و خارج از حدود اختياخذ عوارض اضافه بنا و غ
ست  و ي با موضوع ابطال مصوبه بيان عدالت اداروي دي عمومهيأت ٢٤٢ شماره يرأ

وان عدالت ي دي عمومهيأت يرأ( شهر کرج ي اسالمي شورا٢٨/١٠/١٣٩٣ن جلسه يششم
  )٢/١١/١٣٩١ ـ ٧٧٠ به شماره يادار

ره، اضافه تراکم عالوه بر يربنا، پذي وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زـ ٢
رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري . (تجرايم تخلفات ساختماني خالف قانون اس

  )١٤/١١/١٣٨٠ ـ ٣٥٨ ي ال٣٥٤ دادنامه شماره به
ـ پس از الزام مالک به پرداخت جريمه تخلفات ساختماني، وضع عوارض خاص ٣

 با احکام مقنن در باب ي مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختماني خصوص احداث بنادر
 ي عمومهيأت يرأ. ( شهر منافات داردي اسالمياار وضع عوارض به شوريض اختيتفو
  )١١/١٢/١٣٨٧ ـ ٨٤٨ به دادنامه شماره يوان عدالت اداريد

با توجه به اينکه ديوان عدالت اداري در آرايي مشابه اخذ چنين وجوهي از اضافه بنا و تراکم 
: دارد رر مي که مق٣٠١و غيره را در شهرهاي ديگر خالف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده 

کسي که عمداً يا اشتباهاً چيزي را که مستحق نبوده است دريافت کند ملزم است که آن را به «
اگر کسي که اشتباهاً خود را «: دارد  قانون مذکور که اشعار مي٣٠٢و ماده » مالک تسليم کند

ده است دانست آن دين را تأديه کند حق دارد از کسي که آن را بدون حق، اخذ کر مديون مي
هر کسي که مالي را من «:  در اين رابطه تصريح دارد که٣٠٣همچنين ماده » .استرداد نمايد

حق، دريافت کرده است ضامن عين و منافع آن است اعم از اينکه به عدم استحقاق خود عالم رغي
شهرداري شهرکرد با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنين مبالغي خالف قانون و » باشد يا جاهل

لذا جلوگيري از اخذ اين جوه غير قانوني مستلزم اقدام اعضاي . ورزد  غير حق، مبادرت ميمن
 مبني ١٣٩٢ قانون ديوان عدالت اداري سال ١٣هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 

 قانون ديوان عدالت اداري ٩٢ضمن اينکه اعمال ماده . باشد بر ابطال مصوبه از زمان تصويب مي
بنا به مراتب و نظر به اينکه  . اند مانع از تجري شوراي شهر و شهرداري شهرکرد گرددتو مي

مصوبه شوراي اسالمي شهرکرد در خصوص عوارض تخلفات ساختماني در قالب عوارض پذيره و 
 قانون شهرداريها مغايرت دارد وضع عوارض توسط شوراي ١٠٠با ماده ... اضافه تراکم و اضافه بنا و 

ذکور در تجويز اخذ عوارض پذيره و اضافه تراکم و اضافه بنا و غيره خالف قانون و خارج اسالمي م
 قانون ٩٢ و ٨٨، ١٢ ماده ١، بند ١٣مستنداً به مواد «باشد، لذا  از حدود اختيارات آن شورا مي

 استدعاي ابطال مصوبه شوراي اسالمي شهرکرد و جلوگيري از ١٣٩٢ديوان عدالت اداري سال 
 ».رض غير قانوني شهرداري شهرکرد را از زمان تصويب و خارج از نوبت دارماخذ عوا

  :ر استيمتن تعرفه مورد اعتراض به قرار ز
  عوارض تفکيک اعياني: فصل هشتم«

  :عوارض تفکيک اعياني از طريق فرمولهاي زير قابل محاسبه و دريافت است
  ×٠١٥/٠A=M×T)N١٣/٠+٥/١ (                                     مسکوني      :الف

A :  عوارض تفکيک اعيانيM : مساحت کل زيربنا T :شده  اي تعديل قيمت منطقه N :تعداد واحد    
   ×A=M×T×a×s)١ +( × ٠٣/٠                 ... تجاري، خدماتي، اداري و : ب

A : عوارض قابل محاسبه براي تفکيک اعياني با کاربري تجاري صنعتي و ...S :ت مساح
  )مترمربع(زيربنا 

N :                   تعداد واحدa =گردد ضريب طبقات که از جدول زير محاسبه مي.  
عوارض مذکور براي امالکي که بيشتر از يک بر دارند بر مبناي قيمت :   تبصره

    .اي تعديل شده مرغوبترين بر ملک مشرف به معبر محاسبه خواهد شد منطقه
 ضريب طبقات

 ٧ اول ـزيرزمين 
 ١٠ همکف
 ٦ دوم

 ٤ سوم و باالتر
    

  عوارض سهم فضاي سبز: فصل دوازدهم
  :در زمان صدور پروانه ساختماني) الف

                                  GT عوارض زيربنا با کاربري مرتبط × ٠٥/٠+(٤/٠ =(A  

A =      عوارض سهم فضاي سبزG =    متراژ کسري فضاي بازT =اي تعديل شده هقيمت منطق 
  A=٤/٠ GTها                  در زمان صدور ساير گواهي) ب

A =     عوارض سهم فضاي سبزG =     متراژ کسري فضاي بازT =اي تعديل شده قيمت منطقه  
رغم کاهش سطح  چنانچه رعايت حداقل فضاي باز با افزايش تعداد طبقات، علي: تبصره

 با افات داشته باشد تراکم ساختماني بايد تا حد تطابقاشغال، با تراکم ساختماني طرح من
 ي عوارض فضايلين صورت پس از اعالم طرح تفصير ايابد در غيل ي باز تقليحداقل فضا

  ». مترمربع به شرح فوق محاسبه و اخذ خواهد شد١٠باز حداکثر تا 
 يدگيت تا زمان رسي طرف شکايت و ضمائم آن براي شکايرغم ارسال نسخه ثانيعل

  .پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شکايت واصل نشده استبه 
  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري٩٢موضوع از مصاديق حکم ماده 

  .ديص نگردي تشخ١٣٩٢مصوب سال 
هيأت  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پرونده به ٨٤در اجراي ماده 

شود و هيأت مذکور در خصوص  تخصصي شوراهاي اسالمي ديوان عدالت اداري ارجاع مي
از فصل دوم تعرفه عوارض مازاد بر تراکم مصوب شوراي اسالمي ) الف(خواسته شاکي، بند 

 را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات ندانسته است و به استناد ١٣٩٥شهرکرد در سال 
ن تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره  قانو٨٤ و ١٢مواد 
رأي مذکور به علت عدم اعتراض .  رأي به رد شکايت شاکي صادر کرده است٨/٥/١٣٩٥ـ ١٧٩

 .از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است
مصوبه شوراي اسالمي ) ب(قاضاي ابطال بند در خصوص خواسته شاکي مبني بر ت

 در خصوص اخذ عوارض مازاد بر تراکم نظر به اينکه هيأت عمومي ديوان ١٣٩٥شهرکرد در سال 
 مصوبه مورد شکايت را مغاير ٢٩/١/١٣٩٧ـ ١٥١عدالت اداري پيشتر به موجب دادنامه شماره 

 تشکيالت و آيين دادرسي ديوان  قانون٨٥قانون و قابل ابطال ندانسته است، در اجراي ماده 
ـ ١٤٠٨ قرار رد به شماره دادنامه ١٣٩٢عدالت اداري مصوب سال    . صادر شد٢٢/٧/١٣٩٧ 

  . قرار گرفتيوان عدالت اداري دي عمومهيأتر بندها در دستور کار ي به سايدگيرس
ن يس و معاوني با حضور رئ١٤/٨/١٣٩٨خ ي در تاريوان عدالت اداري دي عمومهيأت

 و  عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحثديوان
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس

  
 رأي هيأت عمومي

 يف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک٨٠ ماده ١٦هر چند در بند : الف
زان عوارض از ين نرخ و ميي، تع١٣٧٥سال  کشور و انتخاب شهرداران مصوب ياسالم
 قانون برنامه ١٧٤ماده ) الف( ذکر شده است، لکن طبق بند ي اسالميارات شوراهاياخت

 ، به عنوان يک سياست کلي،١٣٨٩پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب سال 
 قرار داده کيدتأ مختلف مورد يهاي را در کاربريکاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان

 سبز شهرها ي سبز از جمله قانون گسترش فضاين مرتبط با فضايگر در قواني ديو از سو
ن تعرفه يبنابرا.  نشده استبيني پيش ي سبز شهري آن، عوارض فضاي بعدهاي هيو اصالح

ر قانون و خارج ي شهرکرد مغاي اسالمي مصوب شورا١٣٩٥ سبز سال يعوارض سهم فضا
 ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ شهر وضع شده و مستند به بند ي اسالمي شورااراتياز حدود اخت
  .شود مي ابطال ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک
با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض : ب

اختمانها در مصوبات شوراهاي براي تفکيک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعياني س
اسالمي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است 
بنابراين مصوبه شوراي اسالمي شهر شهرکرد مبني بر وضع عوارض تفکيک اعياني براي 

 هيأت عمومي ديوان ١٣/٤/١٣٩٦ ـ ٣١٥ به داليل مندرج در رأي شماره ١٣٩٥سال 
 ١غاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني وضع شده و مستند به بند عدالت اداري م

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٨ و ماده ١٢ماده 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢

  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري دي عمومهيأتس ي     رئ                      
  
  ٩/٩/١٣٩٨                                                                            ٩٧٠١٨١٥شماره

 بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران هيأترئيس 
  هـامـاره دادنـدالت اداري به شمـوان عـومي ديـ عمهيـأته از رأي ـيك نسخ

نامه تدوين و دفاع   شيوه١١ بند ابطال«:  با موضوع٢١/٨/١٣٩٨  مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٤٢٢
جهت »  دانشگاه علوم پزشكي كرمان٩/٦/١٣٩٣نامه دانشجويان دكتراي تخصصي مورخ  از پايان

  .گردد  ارسال ميدرج در روزنامه رسمي به پيوست
  بينهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي درهيأت عمومي و هيأتمديركل 
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  ٩٧/١٨١٥: شماره پرونده      ٢٤٢٢: شماره دادنامه     ٢١/٨/١٣٩٨ :تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

   کل کشوري سازمان بازرس:شاكي
 نامه پايانن و دفاع از ي تدونامه شيوه ١١ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته

 ين جلسه شوراي مصوب هفتاد و هفتم٩/٦/١٣٩٣ مورخ ي تخصصيان دکترايدانشجو
   کرماني دانشگاه علوم پزشکيليالت تکميتحص

 کل کشور ي سازمان بازرسي و نظارت همگاني سرپرست معاونت حقوق:کار گردش
  : اعالم کرده است که١٦/٤/١٣٩٧ ـ ٨٠٤٥٩ت نامه شماره يبه موجب شکا

  ي بهرامين جناب آقايحضرت حجت االسالم و المسلم«
  يوان عدالت اداريترم دس محيرئ

  کميسالم عل
 نامه دانشجويان دکتراي نامه تدوين و دفاع از پايان رساند، شيوه احتراماً به استحضار مي

 ي دانشگاه علوم پزشکيليالت تکمي تحصين جلسه شوراي مصوب هفتاد و هفتميتخصص
نتايج بررسيها کرمان در اين سازمان با قوانين انطباق داده شد که توجه جنابعالي را به 

 يب و اجراي کرمان اقدام به تصويدانشگاه علوم پزشک: دارد مير معطوف ي شرح زبه
ن ي مصوب هفتاد و هفتمي تخصصيان دکتراي دانشجونامه پايانن و دفاع از ي تدونامه شيوه

نموده و ) ٩/٦/١٣٩٣مورخ ( کرمان ي دانشگاه علوم پزشکيليالت تکمي تحصيجلسه شورا
 )ph.d(نامه آموزش دوره تخصصي   آيين٤٣ ماده ٥برخالف تبصره (نامه مذکور  ه شيو١١بند در 

) ي علوم پزشکريزي برنامه ي عالي شورا٢٩/٨/١٣٨٦ن جلسه مورخ ي و پنجميمصوب س
 را چاپ حداقل دو مقاله ي تخصصيان دکتراي دانشجونامه پايان دفاع از يشرط الزم برا

ن تعداد در يقرار داده که ا) نامه پايانرج از مستخ(ک حاصل از کار خود يندکس نوع يا
 آن دانشگاه در يليالت تکمي تحصين شورايهمچن. دباش ميک مقاله ياد شده ي نامه آيين
ان ي مذکور مصوب نموده است که دانشجونامه آيين ٤٣ برخالف ماده ٢٣/٧/١٣٩٦خ يتار

ا چنانچه ي و ISIت سيدر ده درصد برتر ل) ١(پ يک مقاله تي با انتشار ي تخصصيدکترا
 :ي کهدر حال. ز مجوز دفاع خواهد داشتيک مقاله ني ثبت اختراع باشد با يدانشجو دارا

 شوراي عالي انقالب فرهنگي به عنوان مرجع عالي سياستگذاري، تعيين خط مشي،: والًا
 کشور در چارچوب ي و پژوهشي، آموزشيت امور فرهنگي و هداي و هماهنگگيري تصميم

 و در حکم قانون است االجرا الزممات آن ي و تصمشود مي نظام محسوب يکل ياستهايس
 مصوبه جلسات ٢٠و به استناد بند )  روزنامه رسمي١٥/١٠/١٣٦٧ ـ ١٥٤٠نقل از شماره به (

 ٢٥/١١/١٣٧٧ ـ دش/٤٢٢٩ و نامه شماره ٥/٨/١٣٧٧ و ٢١/٧/١٣٧٧ ـ ٤٣٠ و ٤٢٩
  تشکيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي قانون٧ و ٢عالي انقالب فرهنگي و مواد  يشورا

ف وزارت بهداشت، يالت و وظاي قانون تشک١ ماده ١٦، ٤، ١ ي، بندها١٣٦٤مصوب سال 
 ريزي علوم پزشکي به منظور ، شوراي عالي برنامه١٣٦٧ و آموزش پزشکي مصوب سال درمان

 ي در امرها و اجراي مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگ تحقق سياستها و خط مشي
ل شده است و مطابق ي تشکي و مقررات آموزشها نامه آيينب ين و تصوي و تدوريزي برنامه
 هاي نامه ريزي علوم پزشکي، تهيه و تصويب آيين نامه شوراي عالي برنامه آيين) ١( ماده ٢بند 

  .دباش مي بر عهده آن شورا ها نامه آيينر و اصالح يي، تغي و پژوهشيآموزش
 ٧، مطابق ماده ها ر در دانشگاهيگ ميز و تصمير ه عنوان مرجع برنامه امنا بأتيه: اًيثان

مصوبات  (ي و پژوهشي و موسسات آموزش عالها  امناء دانشگاهيأتهايل هيقانون تشک
 ، فقط در حيطه اداري) شوراي عالي انقالب فرهنگي٢٣/٦/١٣٦٧ و ٩ ـ ١٨٣ و ١٨١جلسات 

ن ي بر تدويالت دانشگاه مبني به تشکياريد اختتوان ميار داشته و ني اختيو استخدام
 . بدهدي آموزشهاي نامه شيوه و ها نامه آيين

 معاون آموزشي و دبير شوراي آموزش ١٨/٢/١٣٩٧ ـ م/٩٤٢/٩٧حسب نامه شماره : ثالثاً
نامه   آيين٥٤پزشکي و تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مطابق مفاد ماده 

 شوراي عالي ٢٩/٨/١٣٨٦ تخصصي مصوب سي و پنجمين جلسه مورخ آموزشي دوره دکتراي
هاي علوم پزشکي و  ها و دانشکده نامه مذکور در همه دانشگاه ريزي علوم پزشکي آيين برنامه

موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي سراسر کشور جهت دانشجويان 
الذکر  نامه فوق بنا به مراتب شيوه. باشد الجرا ميا  و بعد الزم١٣٨٧ ـ ١٣٨٨ورودي سال تحصيلي 

 شوراي تحصيالت تکميلي دانشگاه علوم پزشکي کرمان، مغاير با ٢٣/٧/١٣٩٦و مصوبه مورخ 
قوانين ياد شده و خارج از حدود و اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان 

  ». تصميم متخذه اين سازمان را مطلع نماييدمزيد امتنان است از نتيجه اقدام و. مورد تقاضاست
  :ر استي در قسمت مورد اعتراض به قرار زنامه شيوهمتن 

».............   
ندکس يد که حداقل دو مقاله اباش مي نامه پايان مجاز به دفاع از ي دانشجو زمانـ١١

 مسئول را به عنوان نويسنده اول يا) نامه مستخرج از پايان( حاصل از کار خود ١نوع 
رش آنها را اخذ نموده باشد، ذکر آدرس دانشگاه علوم ي پذيا گواهيده و ي چاپ رسانبه

  ». استي دانشجو الزامي کرمان برايپزشک
 ي، درماني و خدمات بهداشتيس دانشگاه علوم پزشکيت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا

  :اده است کهح دي توض٣٠/٧/١٣٩٧ ـ ١٦٠٩٨/١/١٠حه شماره ياستان کرمان به موجب ال

  يوان عدالت اداري ديأت عمومياست محترم هير«
  يپاسخ به دادخواست سازمان بازرس: موضوع
 با سالم

ه پرونده ـه کالسـور بـي کل کشـوص دادخواست سازمان بازرسـاحتراماً در خص
نامه دانشجويان  نامه تدوين و دفاع از پايان  موضوع انطباق شيوه٩٧٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠١١٧١

 ٤٣ ماده ٥بر اساس تبصره : رساند صي با قوانين موارد ذيل را به استحضار ميدکتراي تخص
ريزي علوم پزشکي کشور مورخ  نامه آموزشي دوره تخصصي مصوب شوراي عالي برنامه آيين
نامه چاپ و يا ارائه گواهي پذيرش   تصريح شده است که براي دفاع از پايان٢٩/٨/١٣٨٦

گيري در خصوص  باشد و تصميم  الزامي مي١الت تيپ حداقل يک مقاله نمايه شده در مج
هاي مجري دوره گذاشته شده است، در اين راستا ساير  تعيين تعداد مقاله به عهده دانشگاه

جهت دفاع از ) تهران، اصفهان، مشهد، شيراز، تبريز(هاي تيپ يک علوم پزشکي کشور  دانشگاه
ا ارائه گواهي پذيرش دو مقاله در ژونالهاي نامه اين دسته از دانشجويان، شرط چاپ و ي پايان
 و ١٤٠٤انداز  لذا به جهت حفظ شتاب علمي کشور در چشم.  را به تصويب رسانده اند١تيپ 

رسيدن کشور به رتبه اول منطقه در توليد علم و با توجه به رقابت تنگاتنگي که بين 
 به تصويب شوراي ph.dهاي  هاي مجري دوره کشورهاي منطقه وجود دارد کليه دانشگاه

هاي تحصيالت تکميلي تعداد  تحصيالت تکميلي موسسه به عنوان نهاد قانوني نظارت بر دوره
هاي  اين دانشگاه نيز هم گام با ساير دانشگاه. اند نامه قرار داده دو مقاله را شرط دفاع از پايان

دانشگاه مورخ دولتي کشور مطابق مصوبه  هفتاد و هفتمين جلسه شوراي تحصيالت تکميلي 
االجرا   الزم١/١/١٣٩٤نامه را تصويب و از مورخ  نامه تدوين و دفاع از پايان  شيوه٩/٦/١٣٩٣

کرده است و همگام با توسعه کمي همواره خود را ملزم به حفظ کيفيت آموزش و شأنيت 
شور کننده نيروي انساني در نظام سالمت ک هاي برتر تربيت دانشگاه به عنوان يکي از دانشگاه

با اين حال مطابق مصوبه يکصد و سي و هفتمين جلسه شوراي تحصيالت تکميلي . داند مي
 و با عنايت به کيفيت مقاالت منتشر شده، دانشجويان دوره ٢٣/٧/١٣٩٦دانشگاه مورخ 

 از ISI و ده درصد برتر ليست ١توانند با انتشار يک مقاله تيپ  مي) ph.d(دکتري تخصصي 
ع نمايند و نيز طبق مصوبه يکصد و پنجاه و ششمين جلسه شوراي نامه خود دفا پايان

که وارد ) ph.d(، دانشجويان دکتراي تخصصي ٤/٦/١٣٩٧تحصيالت تکميلي دانشگاه مورخ 
 نامه  مستخرج از پايانISIبا چاپ يک مقاله ) از نيم سال دهم(سنوات مازاد شده باشند 

مقاله دوم ) ساب ميت(قاله به مجله معتبر و ارسال م) عنوان نويسنده اول و يا مسئول به(
کند که اين دانشگاه تمام اهتمام  در پايان تأکيد مي. نامه خود دفاع نمايند تواند از پايان مي

خود را به کار گرفته است تا ضمن در نظر گرفتن تنگناهاي کنوني کشور کمک الزم را به 
ن حال موده و در عين) ph.d(کاهش طول مدت تحصيل دانشجويان دکتري تخصصي 

هاي دکتراي تخصصي رسالت خود را جهت تربيت و  عنوان يک دانشگاه مجري دوره به
 ».آموزش نيروي انساني کارا و شايسته به انجام رساند

ن يس و معاوني با حضور رئ٢١/٨/١٣٩٨خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
 و  شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحثديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان

  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس
  

  رأي هيأت عمومي
 ٣٥، مصوب جلسه ي دوره تخصصي آموزشنامه آيين ٤٣ ماده ٥به موجب تبصره 

از  ، چاپ يک مقاله به زبان انگليسي٢٩/٨/١٣٨٦ريزي علوم پزشکي مورخ  عالي برنامه يشورا
کند و از آنجا که  نامه کفايت مي کار تحقيقاتي از رشته مربوطه و مرتبط با موضوع پايان

 علوم هاي  و دانشکدهها  در همه دانشگاهنامه آيينن ي مذکور، انامه آيين ٥٤ موجب ماده به
پزشکي و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي سراسر کشور جهت 

نظر .  اعالم شده استاالجرا  به بعد الزم١٣٨٧ ـ ١٣٨٨دي سال تحصيلي دانشجويان ورو
ها براي وضع مقررات مغاير تعريف نشده است،  نامه اختياري براي دانشگاه اينکه در اين آيين به

نامه دانشجويان دکتراي تخصصي دانشگاه علوم پزشکي  نامه تدوين و دفاع از پايان  شيوه١١بند 
 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ اختيارات وضع شده و مستند به بند کرمان خارج از حدود

  .شود  ابطال مي١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري دي عمومهيأتس ي     رئ                      

  
  ٩/٩/١٣٩٨                                                                            ٩٧٠١٨٩٤شماره

 بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران هيأترئيس 
  هـامـاره دادنـدالت اداري به شمـوان عـومي ديـ عمهيـأته از رأي ـيك نسخ

 فراز آخر از هفدهمين جلسه ابطال «: با موضوع٢١/٨/١٣٩٨  مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٤٢٣
 شوراي اسالمي شهر ١٣/٣/١٣٩٧ـ  ١٦٠شوراي اسالمي شهر همدان موضوع صورتجلسه شماره 

  .گردد  ارسال ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست» همدان
  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينهيأت عمومي و هيأتمديركل 

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR


 ١٣صفحه     WWW.RRK.IR                         ٨/١٠/١٣٩٨       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ٢١٧٨٥شماره 

  ٩٧/١٨٩٤: شماره پرونده      ٢٤٢٣: شماره دادنامه     ٢١/٨/١٣٩٨ :تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  يليده جلي خانم فر:شاكي
 ي اسالمين جلسه شوراي ابطال فراز آخر از هفدهم:موضوع شکايت و خواسته

   شهر همداني اسالمي شورا١٣/٣/١٣٩٧ ـ ١٦شهر همدان موضوع صورتجلسه شماره 
ن ي ابطال فراز آخر از هفدهمي به موجب دادخواستيليده جلي خانم فر:ارک گردش
 ي شورا١٣/٣/١٣٩٧ ـ ١٦ شهر همدان موضوع صورتجلسه شماره ي اسالميجلسه شورا

  :ن خواسته اعالم کرده است کهيي شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبياسالم
 ـ ١٦مدان در جلسه شماره رساند شوراي اسالمي شهر ه احتراماً به استحضار مي«

 قانون شهرداريها موافقت نموده که عوارض نوسازي و ٥٥ ماده ١٠ با استناد به بند ١٣/٣/١٣٩٧
بهاي خدمات کليه کارکنان شاغل در شهرداري و نيز بازنشستگان شهرداري در صورتي که 

قدام  ا١٣٩٧ ماهه اول سال ٦جهت پرداخت عوارض و بهاي خدمات واحد مسکوني خود در 
 ريال و چنانچه در شش ماهه دوم سال جاري اقدام نمايند تا ٠٠٠/٥٠٠/١نمايند تا سقف 

اين در حالي . سقف مبلغ يک ميليون ريال مشمـول عوارض نوسازي و بهاي خدمات نگردند
 قانون شهرداريها متضمن اعطاي اختيار تصويب معافيت يا تخفيف ٥٥ ماده ١٠است که بند 

 ٣ اصل ٩باشد، از طرفي به موجب بند  ه شوراي اسالمي شهر همدان نميدر پرداخت عوارض ب
قانون اساسي دولت موظف است براي نيل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را 

هاي مادي و معنوي  براي رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادالنه براي همه در تمام زمينه
متياز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجهه و وجوه تمايز به کاربرد و اعطاي هرگونه ا

 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات ٧١مطلوب منوط به حکم صريح قانونگذار است و در ماده 
 با اصالحات بعدي اختياري ١٣٧٥شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 

ز هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ني. ستبيني نشده ا آميز پيش براي وضع مقررات تبعيض
 مصوبه شوراي اسالمي شهر شيراز مبني بر اعطاء ١٥/١/١٣٩٦ ـ ٢٥موجب رأي شماره  به

 ٩١٨معافيت از پرداخت عوارض به کارکنان شهرداري را ابطال کرده است و طبق رأي شماره 
نان شهرداري و اي از گورستان به کارک  مصوبه همان شورا که در آن قطعه٢٩/٣/١٣٩٧ ـ

شوراهاي اسالمي و همچنين اعضاي درجه يک خانواده آنان اختصاص داده شده و از پرداخت 
با توجه به مراتب به . اند را ابطال کرده است هاي کفن، دفن و قبر نيز معاف شده کليه هزينه

استناد لحاظ مغايرت مصوبه شوراي اسالمي شهر همدان با قانون و خروج از حدود اختيارات با 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١به بند 
باشد  ر مغاير آراء ياد شده ميدر ضمن چون مصوبه مذکو.  تقاضاي ابطال آن را دارم١٣٩٢

 ». قانون اخيرالذکر تقاضاي رسيدگي خارج از نوبت در هيأت عمومي را دارم٩٢استناد ماده  به
  :ر استين صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زمت
مطرح و ) ٧/٣/١٣٩٧ ـ ش/٣٦١٦٧٩( شهرداري ١٠/٣/١٣٩٧ ـ ١٠/١١/٣٦٦٩نامه شماره «

 قانون شهرداريها موافقت شد عوارض نوسازي و بهاي خدمات کليه ٥٥ ماده ١٠با استناد به بند 
شستگان شهرداري در صورتي و نيز بازن) رسمي، قراردادي و شرکتي(کارکنان شاغل در شهرداري 

 اقدام ١٣٩٧ ماهه اول سال ٦که جهت پرداخت عوارض و بهاي خدمات واحد مسکوني خود در 
 ريال و چنانچه در شش ماهه دوم سال جاري اقدام نمايند تا سقف ٠٠٠/٥٠٠/١نمايند تا سقف 

  ».مبلغ يک ميليون ريال مشمول عوارض نوسازي و بهاي خدمات نگردند
حه ي شهر همدان به موجب الي اسالميس شورايت مذکور، رئيشکادر پاسخ به 

 :ح داده است کهي توض١١/٣/١٣٩٨ ـ ٣٦١٠٠٠/١/٧٠شماره 
  يوان عدالت ادارياست محترم دير«

  کميسالم عل
 ارسالي از سوي مدير دفتر هيأت عمومي ٢٧/١/١٣٩٨احتراماً در رابطه با ابالغيه مورخ 

 هيأت عمومي مطروحه به شماره پرونده ٩٧٠١٨٩٤ده شماره ديوان عدالت اداري در کالسه پرون
 موضوع شکايت خانم فريده جليلي به طرفيت شوراي اسالمي شهر ٩٧٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠١٢٦٧

 شوراي اسالمي شهر ١٣٩٧ سال ١٦همدان در خصوص تقاضاي ابطال مصوبه جلسه شماره 
وسيله خاطر رياست و قضات  به اين شورا ابالغ شده است، بدين ١٦/٢/١٣٩٨همدان که در تاريخ 

  :رسد آن ديوان را تصديع و در فرجه قانوني، دفاعيه به شرح موارد ذيل به استحضار مي
ـ شاکي در قسمت موضوع شکايت خود در دادخواست تقديمي، ادعاي ١: ايراد شکلي

 شوراي اسالمي شهر همدان در خصوص ١٣/٣/١٣٩٧ ـ ١٦اعتراض به صورتجلسه شماره 
 و بهاي خدمات کارکنان شهرداري را داشته است، در حالي که با مداقه در عوارض نوسازي

 ٨/٣/١٣٩٧ مربوط به جلسه ١٦شود که صورتجلسه شماره   مالحظه مي١٦صورتجلسه شماره 
اي به عوارض نوسازي و بهاي خدمات  شوراي اسالمي شهر همدان بوده و در آن هيچ اشاره

  .ي از اين جهت داراي ايراد قانوني و محکوم به رد استکارکنان شهرداري نشده، لذا شکايت شاک
 نامه اجرايي نحوه وصول عوارض  آيين١ـ شوراي اسالمي مطابق ماده ٢: در ماهيت قضيه

  موضوع قانون تشکيالت،٧/٧/١٣٧٨توسط شوراهاي اسالمي شهر، بخش و شهرک مصوب 
ند توان مي، ١٣٧٥وب  کشور و انتخاب شهرداران مصي اسالميف و انتخابات شوراهايوظا
 هاي خدماتي، هاي شهر، بخش و يا شهرک مربوط اعم از هزينه تأمين بخشي از هزينه يبرا

 .نامه عوارض وضع نمايند و عمراني با رعايت ضوابط، ترتيبات و سياستهاي موضوع اين آيين يادار
د يرض جدند در هنگام وضع عواتوان مي مذکور، شوراها نامه آيين ٩ن مطابق ماده يهمچن

ب ي که تصويف و لغو عوارضيت، کاهش، تخفي نسبت به موارد معافيا در زمان مقتضي
 .نديم نماي اتخاذ تصمنامه آيينن ي مقرر در اياستهاي، با توجه به ساند کرده

  قانون اساسي استناد کرده است در صورتي که٣ـ شاکي در دادخواست تقديمي به اصل ٣
  بوده و در آن دولت٢دولت در نيل به اهداف مندرج در اصل اصل در مقام بيان وظايف ن يا

شده است تبعيضات ناروا را رفع و امکانات عادالنه را براي همه در کشور گسترش دهد، موظف 
چ عنوان يدر اصل مذکور به ه» دولت« که اطالق عبارت شود ميب مالحظه ين ترتيبه ا

  .باشد نوان يک نهاد عمومي غير دولتي نمياي براي شهرداري به ع ناظر بر وجود چنين وظيفه
 توان هاي اجرايي به کارکنان خود را نمي ـ مساعدتهاي در نظر گرفته شده توسط دستگاه٤

 مصداق تبعيض دانسته و تسهيالتي را که شوراي اسالمي شهر در خصوص کارکنان شهرداري
  .دباش ميدمت بهتر زه در ارائه خيجاد انگي مطابق مقررات و در جهت اگيرد ميدر نظر 
ـ النهايه عطف توجه به منطوق مصرحه اليحه دفاعيه و فقدان دليل بر صحت ادعاي شاکي،  ٥

  ».صدور حکم شايسته دائر بر رد درخواست مطروحه از محضر رياست آن ديوان مورد استدعاست
  قانون تشکيالت و آيين دادرسي٩٢رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حکم ماده 

  .ص نشدي تشخ١٣٩٢ مصوب سال ي عدالت اداروانيد
ن يس و معاوني با حضور رئ٢١/٨/١٣٩٨خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس

  
 أت عموميرأي هي

، قوانين و ١٣٨٧ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ٥٠ ماده ٣به موجب تبصره 
مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغي 

 ـ ٦٢٧همچنين در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آرء شماره . شده است
 اعطاء تخفيف و يا معافيت از پرداخت عوارض يا مواردي از اين قبيل ١٥/١/١٣٩٦ ـ ٢٦ و ٤/٧/١٣٩٧

را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهرها اعالم شده است و همچنين در بند 
کانات عادالنه  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مقرر شده رفع تبعيضات ناروا و ايجاد ام٣ اصل ٩

هاي مادي و معنوي تکليف شده است، بنابراين آن قسمت از صورتجلسه  براي همه، در تمام زمينه
 مصوب شوراي اسالمي شهر همدان در خصوص تخفيف به کارکنان ١٣/٣/١٣٩٧ ـ ١٦  شماره

و ماده  ١٢ ماده ١مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر است و مستند به بند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢ قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ٨٨

  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري دي عمومهيأتس ي     رئ                      
  
  ٩/٩/١٣٩٨                                                                            ٩٧٠٢٨٢٠شماره

 بسمه تعالي
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران هيأترئيس 
  هـامـاره دادنـدالت اداري به شمـوان عـومي ديـ عمهيـأته از رأي ـيك نسخ

ابطال بخشنامه شماره «:  با موضوع٢١/٨/١٣٩٨  مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٤٢٥
 مصوب فرماندهي نيروي انتظامي ٤/١٠/١٣٩٦ مورخ ٤/١٣ـ١٢١١ت ـ١٢ـ٩٦٢٣٦٩٦٨

  .گردد  ارسال ميجهت درج در روزنامه رسمي به پيوست» جمهوري اسالمي ايران
  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينهيأت عمومي و هيأتمديركل 

  
  ٩٧/٢٨٢٠: شماره پرونده     ٢٤٢٥: شماره دادنامه     ٢١/٨/١٣٩٨ :تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
   سازمان منطقه آزاد قشم:شاكي

 ٤/١٣ـ١٢١١ـ١٢ت ـ٩٦٢٣٦٩٦٨ ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکايت و خواسته
  ران ي اي اسالمي جمهوري انتظاميروي مصوب فرمانده ن٤/١٠/١٣٩٦مورخ 

تکميلي ابطال  سازمان منطقه آزاد قشم به موجب دادخواست و اليحه :کار گردش
 مصوب فرمانده نيروي ٤/١٠/١٣٩٦ مورخ ٤/١٣ـ١٢١١ـ١٢ت ـ٩٦٢٣٦٩٦٨بخشنامه شماره 

  :انتظامي جمهوري اسالمي ايران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که
  قانون چگونگي١رساند سازمان منطقه آزاد قشم در اجراي ماده  احتراماً به استحضار مي«

اد شده ي قانون ٤مطابق بند الف ماده . ل شده استي تشکي صنعتيمناطق آزاد تجاراداره 
ران محول يأت  وزي مناطق آزاد به ههاي نامه آيينب ي همان قانون تصو٥ن ماده يو همچن

 ي مناطق آزاد تجاري عاليل شوراي تشکنامه تصويبز به موجب يران نيأت وزيده و هيگرد
ي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تفويض نموده است صنعتي وظايف خود را به وزرا

 نامه راهنمايي و رانندگي مناطق آزاد تجاري هاي خاص مناطق آزاد، آيين نامه جمله آيين از
 آن صدور پالک خودرو در اين مناطق ٢ بوده که طي ماده ٩/٧/١٣٧٣صنعتي مصوب 
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و مضافاً مطابق  مخصوص توسط سازمان هر منطقه مجاز شمرده است ي صورت پالکهابه
گذاري خودروها در حيطه صالحيت سازمان هر  نامه ياد شده شماره  آيين٩مفهوم مخالف ماده 

نامه مذکور چگونگي ارائه سرويسهاي   آيين١٠منطقه قرار داده شده و ايضاً برابر فرازهايي از ماده 
در منطقه و گذاري موکول به تهيه دستورالعمل مشترک في مابين سازمان  مربط به شماره

پليس راهنمايي و رانندگي شده است لکن اخيراً پليس راهور کشور در اقدامات مغاير با مفاد 
ماده اخيرالذکر، بدون هرگونه هماهنگي با اين سازمان و به صورت خودسرانه اقدام به تهيه و 

يه گذاري نقل و انتقال مالکيت و تعويض پالک وسايل نقل دستورالعمل طرح شماره(تدوين 
 مورخ ٤/١٣ـ١٢١١ـ١٢ت ـ٩٦٢٣٦٩٦٨مناطق آزاد تجاري صنعتي کشور به شماره 

گذاري خودروها و اخذ وجه  نموده و بر همان اساس هم اکنون رأساً اقدام به شماره) ٤/١٠/١٣٩٦
نمايد با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينکه  از متقاضيان و صدور سند مالکيت وسيله نقليه مي

نامه صدرالذکر منوط به هماهنگي با سازمان منطقه   آيين١٠عمل موضوع ماده تدوين دستورال
آزاد مربوطه بوده و در مانحن فيه هيچ گونه هماهنگي با اين سازمان جهت تدوين دستورالعمل 
ياد شده صورت نگرفته و حاکميت منطقه ناديده گرفته شده، بدين وسيله و با تقديم اين 

گذاري نقل و انتقال  مبني بر ابطال دستورالعمل ابالغي طرح شمارهشکواييه تقاضاي صدور حکم 
 ـ٩٦٢٣٦٩٦٨مالکيت و تعويض پالک وسايل نقليه مناطق آزاد تجاري صنعتي کشور شماره 

 ».باشد  از پليس راهور کشور مورد استدعا مي٤/١٠/١٣٩٦ مورخ ٤/١٣ـ١٢١١ـ١٢ت
 ي انتظاميروي نيدگ و راننييس راهنمايس پليت مذکور، رئيدر پاسخ به شکا

ح ي توض٢٠/٧/١٣٩٨ ـ ٣٩٩/١/٠٢/١٢/١٣حه شماره يران به موجب الي اي اسالميجمهور
  :داده است که

   اداره حقوقيـ پليس راهنمايي و رانندگي ناجا: از«
  يوان عدالت ادارير کل محترم دفتر ديمد: به

ه در ي نقللي وسايگذار زاد قشم درباره دستورالعمل شمارهت منطقه آيشکا: موضوع
 مناطق آزاد

  :کميسالم عل
  :محمد و با احترام) ص( و آل»صلي اهللا عليه و آله و سلّم«با صلوات بر محمد 

 ـ ٩٧٠٢٨٢٠ و در پاسخ به نامه شماره ٦/١٢/١٣٩٧ ـ ٧٠٧/١/٠٢/١٢/١٣پيرو شماره 
 ٣١/٦/١٣٩٨خ ي در جلسه تاري مطرح شده توسط شاکي ؛ با توجه به ادعاها٢٦/٦/١٣٩٨

ن ي ايليه تکميحه دفاعي اليوان عدالت اداري دي و امور عمومي اداريأت تخصصيدر ه
  .گردد ميم يتقدر يس به شرح زيپل

  سازمان منطقه سعي داشته استشکات سازمان مناطق بر مطالبي غير واقع است زيرا. الف
 هنگياقدامات راهور در تهيه دستورالعمل تعويض پالک و نحوه تعيين نوع پالک را بدون هما

  .دي نمايآن سازمان تلق
. رنگهاي آنها قبالً انجام شده است ابعاد و ـ هماهنگي الزم درباره انواع پالکها و ١

ن راستا ابتدا درخواست صدور و ابالغ دستورالعمل ساخت پالک توسط سازمان ي همدر
 يگذار و درخواست خدمات شماره١٤/٧/١٣٩٣ ـ ١٠١٥/١٠٠/٩٣ شماره يمنطقه قشم ط

 ينامه و فني، صدور گواهي و برون شهريک شهريات و ترافييض پالک، سامانه اجرايوو تع
رعامل سازمان منطقه ي از طرف مد٧/٤/١٣٩٤ ـ ٦٩٤/١٠٠/٩٤ در نامه شماره يو مهندس

 به پليس راهور اعالم شد و متعاقب آن جلسات متعدد کارشناسي با حضور نمايندگانقشم 
خ ي و صورتجلسه در تارينمونه پالک مورد توافق طراحل و ي مناطق آزاد تشکي عاليشورا
. ده استينده منطقه آزاد قشم رسيس راهور و نمايندگان پلي به امضا نما٢١/١١/١٣٩٥

ض پالك ي مناطق آزاد اعالم و كليات دستورالعمل تعوي عالير شورايسپس موضوع به دب
شوراي عالي مناطق آزاد  صنعتي پس از توافق براي تصويب به ـ ويژه مناطق آزاد تجاري

 ٣/٢/١٣٩٦ ـ ٣١٦/٢٠/٩٦٢ صنعتي و ويژه اقتصادي اعالم و برابر نامه شماره ـ تجاري
رو ي پييت پس از انجام مراحل نهايدبيرخانه شورا براي اقدام به اين پليس ارجاع  و در نها

رعامل ي طي مراسمي با حضور عامل مد١٠/٥/١٣٩٦س در تاريخ ين پلي ايدعوت رسم
 ـ ١٤٤٨/١٠٠/٩٦نامه شماره . ه از پالكهاي مناطق آزاد در منطقه آزاد قشم رونمايي گرديدمنطق
ي ملي در راستاي ها  سازمان منطقه قشم مبني بر درخواست ساخت پالك٢٩/٨/١٣٩٦

 .باشد طرح تعويض پالك مبين آگاهي کامل و هماهنگي منطقه از روند اجراي طرح مياجراي 
 يز در تمام مراحل با هماهنگي مناطق آزاد نيگذار  شمارهض پالک ويدستورالعمل تعو

 ٢١/١٢/١٣٩٦ ـ ٦٠١٠/٢٠/٩٦٢ نامه شماره ي مناطق آزاد بوده و طي عاليشورا
 اخذ هر گونه ين اقدام مجدد براي و در آخرشود مي مطرح ييدرخواست انجام مراحل نها

 ٣٠/٠٤/١٣٩٧ تاريخ ٤/١٣ـ١٢١ـ١٢ـ٩= ٩٧٠٠٥٩٨نظر اصالحي يا پيشنهاد طي نامه شماره 
 .دي واصل نگردي مناطق آزاد مکاتبه که پاسخي عاليبا شورا
 مشکالت مطرح شده از جانب سازمان منطقه آزاد ين اقدام با توجه برخي در آخرـ٢

 يگذار  و ارائه خدمات شمارهي نحوه هماهنگيبرااي   جلسه١٨/٤/١٣٩٨خ يقشم در تار
ن ي به امضا طرف٦٤٠/١٠٠/٩٨ر صورتجلسه شماره  حاصل و برابيبرگزار و توافق و هماهنگ

 و دستورالعمل ها ه پالکي در تهي بر عدم هماهنگي مبني فعلين ادعايبنابرا. ده استيرس
  . و عدم اطالع سازمان منطقه برخالف واقع و اسناد ارائه شده استيگذار شماره

 س راهنماييـ دستورالعمل مورد شکايت يک دستورالعمل داخلي در حيطه وظايف پلي٣
 ي و رانندگيي راهنمانامه آيينک از مقررات يچ ي با هيچ منافاتي صادر شده و هيو رانندگ

  .ران نداردي اي اسالمي جمهوري صنعتـ يمناطق آزاد تجار
نامه راهنمايي و رانندگي  بر خالف استدالل سازمان منطقه قشم، مستفاد از آيين. ب

  . از وظايف اداره راهنمايي و رانندگي در مناطق آزاد استگذاري و صدور برگ تأييد مالکيت شماره
 ي جمهوري صنعتـ ي مناطق آزاد تجاري و رانندگيي راهنمانامه آيين ٣ برابر ماده ـ١
 آنان موظفند جهت ينده قانونيا نماي ٢ه مذکور در ماده يل نقلين وسايران مالکي اياسالم
 ي و رانندگييه خود به راهنمايله نقليست وي مالکتأييد و اخذ پالک و برگ يگذار شماره

از يمه مدارک مورد نيند و به ضميم و امضا نماي مخصوص را تنظيمربوط مراجعه و فرمها
 که در موعد مقرر ييلهاي منطقه از حرکت اتومبي و رانندگيين راهنمامأموري  .م کننديتسل

 . به عمل خواهند آورديري جلوگاند شده نيگذار شماره
 و گذاري ره عالوه بر اينکه به طور روشن و صريح بر اقدامات راهور براي شمارهـ اين مقر٢

گذاري ملزم  گذارد، افراد را براي اخذ پالک و شماره صدور برگ تأييد مالکيت صحه مي
 تأييدن که اخذ پالک و برگ يضمن ا.  دانسته استي و رانندگيي مراجعه به راهنمابه

  . محول کرده استي و رانندگيي به راهنماين اصلي سرزم دريه جاريت را همانند رويمالک
نقل و انتقال مالکيت وسيله نقليه  نمايد  نامه تصريح مي  همين آيين٥ـ در ادامه ماده ٣

ل ثبت يت اتومبي مالکتأييد در برگ يگذار  شمارهيله متصدياز، به وسيو اطالعات مورد ن
 ييت توسط راهنماي مالکتأييد شده که برگ في تکلنامه آيين ٣در واقع برابر ماده . شود يم

 گذاري شماره ي به ثبت اطالعات توسط متصد٥ صادر شود و در ادامه در ماده يو رانندگ
 شود ميف به طور واضح مشخص ين دو تکليبا کنار هم قرار دادن ا. ح شده استيتصر

  . خواهد بودي و رانندگيي از کارکنان و اجزا راهنماگذاري شماره يمتصد
 مقرر گذاري شمارهند يب فراي در مقام ترتنامه آيين ١٠ن مدعا، ماده ي اتأييد در ـ٤

ت به مالک ي مالکتأييدل پالک و برگ يق تحويه از طريله نقلي وسيگذار شماره «دارد مي
 ٣ ماده تأکيدبا توضيحات پيشين و . » نقليه و يا نماينده قانوني وي انجام خواهد شدلهيوس

يين راهنمايي و رانندگي به عنوان مرجع صدور برگ تأييد مالکيت به وضوح  بر تعنامه آيين
  . هم مجدد روشن شده استگذاري شمارهمرجع 
نامه راهنمايي و رانندگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري   آيين٦ـ برابر ماده  ٥

مخصوص اسالمي ايران فروشنده مکلف است در هنگام فروش وسيله نقليه خود، پالک و فرم 
ز  ني٣ماده . دهد گذاري تحويل تنظيم شده را جهت استفاده مجدد خود به واحد شماره

صراحت تکليف نموده که در زمان فروش فرم مخصوص براي تأييد مالکيت را تحويل اداره  به
گذاري را به عنوان جزيي از راهنمايي و   واحد شماره٦بنابراين ماده . راهنمايي و رانندگي نمايند

  .نامه غير ممکن خواهد بود  آيين٦ و ٣ندگي تلقي کرده است واال جمع مواد ران
که .. پالک مخصوص ...  «دارد مي موصوف که مقرر نامه آيين ٢ از ماده ي بخشـ ٦

د توجه ي ارائه پالک قرار گرفته اما باي سازمان برايمستند ادعا» شود ميدر منطقه ارائه 
 ين مرجع ارائه پالک نبوده و در مواد بعدييدر مقام تعن عبارت يداشت که قانونگذار در ا

ن نوع ييتع. ان نموده استين پالک و اختصاص آن را به صراحت بييب تعي ترتنامه آيين
نامه خواهد بود و داللتي بر ارائه آن راساً   همان آيين١١پالک برابر رويه مقرر در ماده 

ز ابتدا نوع پالک در مراجع ي کشور نياره جيدر واقع در رو.  سازمان منطفه نداردي سواز
 ي و رانندگييت توسط راهنمايب شده و در نهايه و تصوي راهور تهيصالح با هماهنگيذ

 . ندارنديند ارائه نقشي در فرااند داشته آن نقش تأييد که در ي و مراجعشود ميارائه 
شده را اخذ  که شماره نياهيله نقلين مقرره شرط تردد وسي ا٢ در ادامه ماده ـ٧

ف سازمان ي از وظايگذارن چنانچه شمارهيبنابرا.  دانسته استي و رانندگييمجوز از راهنما
  . معنا و فاقد مبنا بوديس بي پليمناطق بود، صدور مجوز از سو

 گذاري نامه سعي داشته فرايند شماره  آيين١١سازمان منطقه از نحوه نگارش ماده . پ
ت سازمان و تنها صدور سند مشخصات ي را در صالحي اولک ويو صدور سند را از هم تفک

 .دي قلمداد نماي و رانندگييت راهنمايه را در صالحيله نقليوس
گذاري وسيله نقليه سندي که  نامه؛ راهنمايي و رانندگي پس از شماره آيين١١ـ برابر ماده ١

 مشخصات   آن وحاوي اطالعات مربوط به مشخصات وسيله نقليه و نقل و انتقاالت مالکيت
بر خالف . گذارد خريدار و فروشنده باشد، صادر و در اختيار مالک يا نماينده قانوني وي مي

 ١١در واقع ماده . گذاري توسط راهور است  مستند اختيار شماره١١استدالل سازمان مناطق ماده 
دام توسط گذاري و هم بر صدور سند توسط راهور داللت دارد و تنها ترتيب اق هم بر شماره

استدالل سازمان مناطق زماني صحيح بود که در متن . نمايد راهنمايي و رانندگي را تشريح مي
با فقدان چنين . نمودرا قيد مي» توسط سازمان«عبارت » گذاري شماره« بعد از عبارت ١١ماده 

نامه به  آيينآيد اين است که   بر مي١١نامه آنچه از مفهوم ماده    آيين٥ و ٣قيدي و تصريح مواد 
به . اي از اقدامات توسط يک سازمان يعني اداره راهنمايي و رانندگي اطالق دارد انجام مجموعه

گذاري و صدور سند را طي دو فرايند جداگانه و در دو سازمان  فرض اگر مرجع تصويب، شماره
 و آن را نمودگذاري هم تعيين تکليف مي متفاوت مد منظر نظر داشت به صراحت درباره شماره

نامه   آيين٥ و ٣کما اينکه با صراحت مواد . نمود نمي... موکول به قراين و امارات و مفهوم مخالف و 
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زيرا . گذاري راهنمايي و رانندگي است مشخص است مرجع صدور پالک و سند و متصدي شماره
اذن در شي صدور سند تنها زماني مقدور است کـه مقدمات آن هم انجام شـده باشد، به عبارتي 

تواند به اتکا اقدامات يک سازمان ديگر اقدام  در واقع هيچ مرجعي نمي. اذن در لوازم آن هم هست
 قانون مدني راهور در حدود صالحيت خود اقدام ١١٨٢بالتبع با عنايت ماده . به صدور سند نمايد
 .نمايد که الزمه آن احراز مالکيت و اصالت وسيله نقليه استبه صدور سند مي

ا يه مفقود يله نقليا پالک وسيت يهر گاه برگ مالک«نامه نيي آ١٢ برابر ماده ـ٢
له يا به وسي ساعت شخصاً ٤٨ه موظف است حداکثر ظرف ينقل لهيع شود، مالک وسيضا
د به واحد يا پالک جديت و ي مالکتأييد برگ يالمثن  خود جهت اخذينده قانونينما

 از ين مقرره صحبتيدر ا. »لعمل مربوط اقدام کنددستورا  مراجعه و برابريگذار شماره
 نامه آيين ١٣امده است و برابر ماده يان ني سازمان به مگذاري شمارها ي منطقه گذاري شماره

واردکنندگان  کنندگان و د به سازندگان و فروشندگان و حملتوان مي ي و رانندگييراهنما«
محلي  حمل و نقل آنها از و يا و صادرکنندگان وسايل نقليه فقط جهت عرضه نمودن 

شده  نيي پالک موقت با مدت اعتبار تعيگذار فات شمارهيگر بدون انجام تشري محل دبه
 منتزع و به سازمان ي و رانندگيي از راهنماگذاري شمارهچنانچه ن ي بنابرا»ل دهديتحو

 مطرح شده مرجع صدور پالک يمناطق آزاد الحاق شده بود و چنانچه مطابق ادعا
  . ارائه شودي و رانندگيي داشت که پالک موقت توسط راهنمايازمان بود، چه لزومس

دار  تين مرجع صالحيي در تعيدين ترديشي پيها چنانچه بازهم به رغم استداللـ٣
ار ي و صدور سند وجود داشته، با توجه به سکوت قانونگذار در اختگذاري شماره مرجع يبرا

 مناطق آزاد و اکتفا به عبارت گذاري شماره ذکر عبارت  و عدمگذاري شماره يسازمان برا
 شده بيني پيشر موارد ي که در غنامه آيين موصوف ١٩٠ با لحاظ ماده يگذارعام شماره

الخطاب اختالفات و  نامه راهنمايي و رانندگي کشور دانسته، فصل موضوع را تابع آيين
  .است) ١٣٨٤مصوب (مايي و رانندگي نامه راهنبرداشت سازمان از مقررات فصل دوم آيين سو

  . استي انتظاميروينفک ني جز الگذاري شماره. ت
 به عنوان گذاري شمارهحاً واحد يحاً و نه تلوي نه تصرنامه آيينن ي ايچ جاي در هـ١

 در تمام مقررات گذاري شماره نشده است و از آنجا که واحد ياجزا سازمان مناطق تلق
 و از شود مي شناخته ي و رانندگيينفک راهنمايان جز ال به عنويموضوعه و عرف جار

ت ي مسلح و در تابعيروهاي از نييز جزي ني و رانندگيي برابر مقررات راهنمايطرف
ن ين قرايت به ايبا عنا.  نسبت به آن نداردياري کل قوا است سازمان مناطق اختيفرمانده

 بودند يگاه و انتزاع سازمانير جايين تغي در مقام انامه آيين کننده بيچنانچه مقامات تصو
ن موضوع خارج از ي هم داشتند اين قصدي اگر چني شد البته حتيح مي بدان تصريستيبا

  . بوده استنامه آيين کننده بيارات مقامات تصوياخت
 مقررات امنيتي و انتظامي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري ١ بند ٦برابر ماده ـ ٢

ويژه انتظامي از نظر سلسله مراتب و تشکيالت سازماني زير نظر فرمانده منطقه  اسالمي ايران 
گذاري نيز از امور انتظامي و جز الينفک ناجا است که در  شماره. باشد نيروي انتظامي مي

  .صورت انتزاع آن از وظايف راهنمايي و رانندگي نياز به تأييد فرماندهي قوا دارد
 مقررات ٦ل ماده ي و در بند ذيژه انتظاميقه و به فرمانده منط٤ در بند ج ماد ـ٣

ح يران اشاره و تصري اي اسالمي جمهوري صنعتـ ي مناطق آزاد تجاري و انتظاميتيامن
ر نظر فرمانده ي زيالت سازماني از نظر سلسله مراتب و تشکيژه انتظاميمنطقه و شده

 ناجا از جمله واحد يانالت سازميک از اجزا و تشکيچ ين هيبنابرا. دباش مي ي انتظاميروين
 و يتي از مقررات امني و رانندگييموضوع راهنما . از ناجا منتزع نشده استگذاري شماره

 گذاري نامه راهنمايي و رانندگي که فصلي از آن به شماره انتظامي است و به همين دليل آيين
 . شده استتأييد کل قوا ياختصاص دارد توسط فرمانده

 ٩عي دارد با برداشت غير منطقي و به اتکا مفهوم مخالف از ماده ـ سازمان منطقه قشم س٤
 ناظر بر ٩بايد متذکر شد ماده . گذاري را از وظايف آن سازمان تلقي نمايد نامه اختيار شماره آيين

هايي که از  شود همانند مممنوعيت هايي است که از طرف سازمان مناطق اعمال مي ممنوعيت
در نتيجه اختيار اعمال . شود ر سرزمين اصلي اعمال ميهاي مختلف دولت د سوي بخش

کما اينکه در سرزمين . گذاري به سازمان مناطق نيست ممنوعيت به معناي واگذاري اختيار شماره
 توسط سازمان استاندارد اصلي رد يا تأييد ضوابط آاليندگي توسط محيط زيست يا ايمني

گذاري  بلکه از مقدمات فرايند شماره. ا نيسته معناي واگذاري اين اختيار به آن سازمان به
هايي داشته باشد در مرحله  در نتيجه چنانچه اين سازمان نظر به ممنوعيت. شود  ميتلقي

 الف قانون برنامه ٤٤به طور نمونه برابر بند الف ماده . گيرد گذاري مورد توجه قرار مي شماره
دولت مکلف است به منظور «) ١٣٩٦مصوب (پنجساله ششم توسعه جمهوري اسالمي ايران 

مصرف انرژي براي «افزايش ارزش افزوده انرژي و تکميل زنجيره ارزش و کاهش شدت انرژي 
  :در طول اجراي قانون برنامه اقدامات زير را انجام دهد» واحد توليد
در قالب طرح جامع حمل و نقل کشور نسبت به کاهش مصرف انرژي و کربن در : ٤بند 

 را ندارند خودداري ۴گذاري خودروهايي که شرايط يورو   نقل اقدام و از شمارهناوگان حمل و
سوال اين است که با نوع نگاه سازمان و برداشت نادرستي که از مفهوم مخالف دارند » .نمايد

بايستي به اتکا اين قوانين و مفهوم مخالف آن چنين استنباط نمود که ناجا صالحيتي در 

از طرفي از اين سنخ ممنوعيتها در ! قوه مجريه بايستي اقدام نمايد؟گذاري ندارد و شماره
گذاري خودروهاي  سرزمين اصلي نيز وجود دارد همانند قانون هواي پاک درباره عدم شماره

 قانون ارتقاء کيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي ٢ ماده ١فرسوده يا تبصره 
اسالمي ايران را مکلف کرده است خودروهايي را نيروي که انتظامي جمهوري ) ١٣٨٩(

  .گذاري نمايد که تأييديه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را أخذ نموده باشد شماره
نامه راهنمايي و رانندگي در مناطق آزاد قوانيني تصويب شده که  بعد از تصويب آيين. ث

 .اند راهنمايي و رانندگي صحه گذاردهگذاري توسط  به طور صريح بر صالحيت انحصاري شماره
نقل و انتقال خودرو به موجب : ي به تخلفات رانندگيدگي قانون رس٢٩ برابر ماده ـ١

ه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال يل نقليشود، دارندگان وسا ي انجام ميسند رسم
 يا مراکز تعيين شده  مذکور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگيليوسا
 ها سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالک، پرداخت جريمهاز 
 .نديد مراجعه نمايض پالک به نام مالک جديون معوق و تعويو د

 ي خارجيقانون حمل و نقل و عبور کاالها) ٢٢(قانون اصالح ماده  ٢٢ برابر مادهـ٢
، ينامه رانندگيت صدور گواهي مسئول)١٣٨٨مصوب (ران ي اي اسالمياز قلمرو جمهور

 ي انتظاميرويران بر عهده ني اي اسالميت و پالک خودرو در قلمرو جمهورياسناد مالک
 معتبر صادر شده ي رانندگهاي نامهيل گواهيفه ترجمه و تبديران و وظي اي اسالميجمهور
 وفق مفاد المللي بين مدارک ر اسناد و مدارک مذکور بهي و ساي انتظاميرويتوسط ن
 ي هجر١٣٤٧و ) يالدي م١٩٤٩ (ي شمسي هجر١٣٢٨ ي سالهاالمللي بين يونهايکنوانس
 و مقررات حاکم المللي بينو حسب عرف اي  حمل و نقل جاده) يالدي م١٩٦٨ (يشمس

 المللي بينون يو فدراس (AIT) ي جهانگردالمللي بين عضو سازمان ي کشورهايبر تمام
  .»باشد بر عهده کانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسالمي ايران مي  (FIA)نياتومبيلرا
 قانون حمل و نقل بر ٢٢ حاکم بودن ماده ي کل کشور براي در گزارش بازرسـ٣

. ، عام موخر را ناسخ خاص مقدم ندانسته استگذاري شمارهمقررات مناطق آزاد در بحث 
ح است که قانون الحق و مقررات ي صحيالل زمانن استدين است که اينکته قابل توجه ا

ک سو يکسان باشند حال آن که در موضوع اختالف از يث اعتبار و درجه يسابق از ح
نامه مصوب هيأت وزيران مطرح شده است و چنانچه  گذاري مناطق آزاد در آيين شماره

شد با  صدور پالک وجود داشته بايت دار براي در مرجع صالحيدي فرض محال تردبه
 .گردد  قانون حمل و نقل هر گونه ابهام و ترديد رفع مي٢٢مصوب مجلس يعني ماده قانون 

 هم سنگ قانون مصوب نامه آيينرا ي زماند مي ني طرح عام و خاص باقي برايدر واقع مجال
  .ست و به موجب قانون مصوب مجلس نسخ شده استيمجلس ن
» يين مقام اجرايباالتر«ک به عبارت  دارد با تمسي سازمان منطقه آزاد قشم سعـ ج
ن ي سرزميتي از آن خود را از شمول تمام مقررات حاکميارات ناشين و اختي قوانيدر برخ

 .دي معاف قلمداد نماياصل
به منظور ساماندهي مناطق : هاي توسعه کشور  قانون احکام دائمي برنامه۶۵ـ برابر ماده ١

بيست ساله نظام،  انداز آنها در تحقق اهداف سند چشمآزاد و ويژه اقتصادي و ايفاي نقش مؤثر 
اعمال مديريت يکپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق، هم پيوندي و تعامل 

ـ  الف: اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي در بخشهاي مختلف
 دولت، باالترين مقام منطقه محسوب مديران سازمانهاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف

هاي اجرائي دولتي مستقر در اين  شوند و کليه وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي دستگاه مي
سازمانهاي مناطق آزاد منحصراً .  عهده آنهاست مناطق به استثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي به

الحات بعدي آن و قانون کار بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاريـ  صنعتي و اص
همان مقرره واگذاري وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي ) ۱(برابر تبصره . شوند اداره مي
  .پذيرد هاي تحت نظر مقام معظم رهبري، با موافقت ايشان صورت مي دستگاه
به نمايندگي از دولت، باالترين مقام به اين معنا نيست که سازمان مناطق ... «ـ عبارت ٢

باشد و برخالف مقررات جاري کشور در امور حاکميتي مداخله و وضع قاعده » عال ما يشاف«
در واقع سازمان منطقه . بلکه به عنوان باالترين مقام دستگاه اجرايي شناخته شده است. نمايد

) دولت(به نمايندگي از قوه مجريه اقدام خواهد نمود در نتيجه نماينده اختياراتي فراتر از اصيل 
گذاري از اختيارات دولت تلقي نشده و  همان گونه که در سرزمين اصلي شماره. واهد داشتنخ

اي  به ناجا واگذار شده است، در منطقه آزاد نيز همين حکم جاري بوده و هيچ قانون و مقرره
گذاري و خلل و وقفه در   زيرا هرگونه سياست غير متمرکز در امر شماره.متعرض آن نشده است

  ».بعات جبران ناپذير امنيتي و نظارت بر حمل و نقل و ترافيک خواهد داشتاين امر ت
ن يس و معاوني با حضور رئ٢١/٨/١٣٩٨خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث
  . مبادرت کرده استير رأر به صدويت آراء به شرح زي با اکثريبررس

 رأي هيأت عمومي
ـ صنعتي جمهوري  نامه راهنمايي و رانندگي مناطق آزاد تجاري  آيين١٠به موجب ماده 

 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد ٤ که در اجراي بند د ماده ١٣٧٣اسالمي ايران مصوب سال 
ه معظم کل قوا رسيده است ـ صنعتي جمهوري اسالمي ايران تصويب شده به تأييد فرماند تجاري
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گذاري وسيله نقليه از طريق تحويل پالک و برگ تأييد مالکيت، به مالک  شماره«مقرر شده 
انواع پالکها و ابعاد و رنگهاي آنها براي وسايل . وسيله نقليه و يا نماينده قانوني وي انجام خواهد شد

چگونگي ارائه سرويسهاي مربوط گذاري و  نقليه مختلف همچنين مدارک مورد نياز براي شماره
گذاري به وسيله دستورالعملي که با هماهنگي سازمان مربوط و راهنمايي و رانندگي  به شماره

نظر به اينکه دستورالعمل مورد شکايت مستقالً و بدون » شود تهيه خواهد شد تعيين مي
. ني وضع شده استهماهنگي سازمان منطقه آزاد قشم تدوين شده خارج از حدود اختيارات قانو

هاي توسعه کشور   قانون احکام دائمي قوانين برنامه٦٥ماده ) الف(از طرفي هر چند بر اساس بند 
هاي اجرايي دولتي مستقر در مناطق آزاد   کليه وظايف و اختيارات دستگاه١٣٩٥مصوب سال 

ذکور قرار تجاري به استثناي نهادهاي امنيتي و دفاعي بر عهده مديران سازمانهاي مناطق م
گرفته، ليکن از آنجا که تصويب دستورالعمل مذکور از جمله مصاديق وظايف و اختيارات و 
مسئوليتهاي نهادهاي دفاعي و امنيتي نيست، بنابراين تصويب دستورالعمل مورد اعتراض خارج از 

 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١حدود اختيارات قانوني و مغاير قانون صورت گرفته و مستند به بند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري دي عمومهيأتس ي     رئ                      
  
  ٩/٩/١٣٩٨                                                                            ٩٧٠٣٩٧٦شماره

 ه تعاليبسم
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران هيأترئيس 
  هـامـاره دادنـدالت اداري به شمـوان عـومي ديـ عمهيـأته از رأي ـيك نسخ

  .گردد  جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي٢١/٨/١٣٩٨  مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٤٢٦
  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينهيأتمومي و  عهيأتمديركل 

  
  ٩٧/٣٩٧٦: شماره پرونده     ٢٤٢٦: شماره دادنامه      ٢١/٨/١٣٩٨ :تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  اني خانم معصومه حاج:شاكي

شگاه  دانيأت امناي ابطال  بند شرط سن مصوبه ه:موضوع شکايت و خواسته
  ران ي اي اسالمي قانون برنامه ششم توسعه جمهور٦٤ بند ذ ماده يدر اجرااي   و حرفهيفن

 شاکي به موجب دادخواست و اليحه تکميلي ابطال بند شرط سن مصوبه :کار گردش
 قانون برنامه ششم توسعه ٦٤اي در اجراي بند ذ ماده  هيأت امناي دانشگاه فني و حرفه

  :ا خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است کهجمهوري اسالمي ايران ر
التدريس دانشکده شريعتي با  رساند اينجانب معصومه حاجيان نيروي حق به استحضار مي«

 به مدت دو سال و نيم قراردادي و از ١٣٧٢ تا شهريور ١٣٧٠از فروردين ( سال ١٦سابقه حدود 
 ساعت ١٦ به طور متوسط ١٣٩٧بهمن  تا ١٣٨٦ و از بهمن ١٣٧٥ تا تير ١٣٧٢مهر 
 قانون برنامه ششم توسعه وزارت علوم، ٦٤پيرو بند ذ ماده . باشم مي) التدريس در هفته حق

هاي فني و  التدريس آموزشکده تحقيقات و فناوري مکلف است نسبت به ساماندهي مربيان حق
ل يافته اند، تا سال دوم اي زير مجموعه وزارت آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقا حرفه

 از ابتداي ٦٥بند پ ماده ) ايم ساماندهي نشده و بيکار هم شده. (اجراي قانون برنامه اقدام نمايد
اي زيرمجموعه وزارت آموزش و  هاي فني حرفه ها و آموزشکده اجراي قانون برنامه دانشکده

 و داراييها و تعهدات و مسئوليتها پرورش با کليه امکانات، اموال منقول و غيرمنقول و نيروي انساني
 .گردد از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ملحق مي

 اطالعات همه ١٣٩٦ شد در تابستان آوري جمعه ي اطالعات اول١٣٩٥ ماه يدر د
 ١٣٩٧ ـ ١٣٩٦ به صورت مستمر تا التدريس حق سابقه ١٣٨٩ا سال ي که از قبل يافراد

ن فرم را ير هم ايط مغايالبته همکاران با شرا. ( شدآوري جمع يستميصورت سداشتند به 
 سازمان اداري و استخدامي کشور.  نفر شديم١٣٠٠بر اساس اطالعات فوق تعداد ) کردندپر 
 هاي التدريس آموزشکده  نفر مربيان حق١٣٠٠اساس تکليف قانوني ذکر شده مجوز استخدام بر 
  :ليط ذيبا شرا.  صادر کردوزارت علوم رااي   حرفهيفن

 هاي مذکور، دارا بودن مدرک تحصيلي فوق ديپلم وجود پست بالتصدي در آموزشکده
 ،١٣٩٦ ـ ١٣٩٧ تا سال ١٣٨٩ ـ ١٣٩٠باالتر، اشتغال به تدريس به صورت مستمر از سال و 

 کمتر از يچ ترمينکه در هيمشروط بر ا( ساعت در هفته ٨س ين ساعات تدريانگيداشتن م
 ي قانوني بنا به عذرها١٣٩٠ که بعد از سال يانيالبته مرب.  استيضرور) اعت نباشد س٦

 ي با ارائه گواهاند داشته نالتدريس حقمسال ي ن٢ار آنها نبوده است و حداکثر يکه در اخت
 صادره يند از مجوزهاتوان مي دانشگاه ييأت اجراي هتأييدصالح با  يمعتبر از مراجع ذ

 يأت علمير هين افراد به صورت عضو غينکه ايان اي با بير صدردکت.  شوندمند بهره
ا يد دستگاه و يد بازنشسته، بازخرين نبايمشمول: ح کردي خواهند شد تصريسامانده

اي که   سال در آموزشکده يا دانشکده٥مستخدم در دستگاهي ديگر باشند و به مدت 
ده و اجازه نقل و ي شاغل گردندا شده ياز وزارت علوم در همان استان ساماندهي اساس نبر

  ) شعار ساليت خبرينقل از سا. (انتقال نخواهند

 آزاد جا مانده از التدريس حقان به صورت ين و مربي استخدام مدرسيبند ذ برا
د، باش مي سال ١٦ تا ٨ ي و با سوابق باالياستخدام آموزش و پرورش و اکثراً با کد پرسنل

ر نظر مجتمع ي زها تحت عنوان آموزشکدهاي   حرفهي دانشگاه فن١٣٩٠تا قبل از سال 
وابسته به وزارت آموزش و پرورش بود که با مصوبات مجلس و دولت ) ص(پيامر اعظم 

 قانون برنامه ي اجراي برنامه پنجم توسعه از ابتدا٢٣ بند پ ماده ي ط١٣٨٩ سال در
  پرورش با تمام دارايياي زيرمجموعه وزارت آموزش و هاي فني حرفه  و آموزشکدهها دانشکده

تها از يها و تعهدات و مسئوليي و داراي انسانيرويرمنقول و نيه اموال منقول و غيو کل
اين اتفاق . گردد وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ملحق مي
التدريس مصوبه  در حالي صورت پذيرفت که مطابق قانون تعيين تکليف معلمان حق

 به تأييد شوراي نگهبان رسيد مستحق استخدام ١٣٨٩ و الحاقيه آن مصوب سال ١٣٨٨ سال
ها   موکول شده بود با انتقال آموزشکده١٣٩٠رسمي بوديم که زمان اجراي آن به سال 

 .سر نشدي وزارت علوم، استخدام مبه
 ٢٣/٨/١٣٩٧ ـ ١١٠٧٨/٢٥اي در بخشنامه شماره  حرفه در صورتي که دانشکده فني و

اشتغال به تدريس به صورت  (٤ ماده ١ بند ٣/٦/١٣٩٧ ـ ٤٨/٢١٠/٢٥بخشنامه شماره پيرو 
، داشتن ميانگين ساعات )بدون انفصال (١٣٩٦ ـ ١٣٩٧ تا سال ١٣٨٩ ـ ١٣٩٨مستمر از سال 

دستورالعمل ))  ساعت نباشد٦مشروط بر اينکه در هيچ ترمي کمتر از ( ساعت در هفته ٨تدريس 
مربياني که حداقل از سال : اند ه هيأت امنا به شرح ذيل اصالح کرده کارگرو٦٤اجرايي ماده 

 ساعت در هفته ٦با ميانگين ( ترم ٨التدريسي حداقل   داراي سابقه حق١٣٩٠ـ ١٣٨٩تحصيلي 
بر اساس اين بخشنامه شرايط سازمان اداري استخدامي ). اند باشند مشمول استخدام شده مي

 سال ٤التدريسها با سابقه  حق.  در نظر گرفته نشده است٦٤کشور و همچنين قانون بند ذ ماده 
با . اند  سال به دليل کبر سن از استخدام جا مانده١٦ تا ١١اند ولي افرادي با سابقه  استخدام شده

توجه به مستندات قانوني ارائه شده، خواهان احقاق حق و درخواست ابطال بند شرط سن مصوبه 
  ». قانون برنامه ششم توسعه را دارم٦٤اي در اجراي بند ذ ماده  فهحر هيأت امناي دانشگاه فني و

  :ر استيمتن مقرره مورد اعتراض به شرح ز
  .پلم و باالتر باشندي فوق ديلي مدرک تحصي داراـ٣«

نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي، حداکثر   آيين٤با توجه به بند م ماده : تبصره
 سال، ٣٠کارداني، کارشناسي و سطوح يک و دو حوزوي سن براي دارندگان مدارک تحصيلي 

 ٤ سال، دکتري تخصصي و سطح ٣٥اي و سطح سه حوزوي  کارشناسي ارشد، دکتري حرفه
التدريس مورد تأييد، تا تاريخ  باشد که به ازاي هر سال سابقه حق  سال مي٤٠حوزوي 

ـ معاون اداري و . يک سال به حداکثر سن حسب مدرک تحصيلي اضافه خواهد شد١/٧/١٣٩٧
 »مالي و مديريت منابع

در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر امور حقوقي، قراردادها و پاسخگويي 
حه يبه موجب ال) يقات و فناوريوزارت علوم، تحق(اي   و حرفهيات دانشگاه فني شکابه

  :ح داده است کهي توض٤/٤/١٣٩٨ ـ ٣٣٩٩/٢٥شماره 
 قانون برنامه ششم قيد گرديده است، صرفاً ٦٤ماده ) ذ(همان گونه که صراحتاً در بند «

بيني  باشد و تکليفي براي جذب و بازنشستگي پيش وزارت علوم مکلف به ساماندهي مي
در راستاي اجراي اين بند، به استناد دستور بيست و نهم اولين نشست از دوره . نگرديده است

به موجب . عيت تعيين و تصويب گرديداول هيأت امناي دانشگاه، شرايط و ضوابط تبديل وض
 ٦ و ٥، ٤ دستورالعمل مذکور، شرايط عمومي مشمولين تبديل وضعيت مطابق با مواد ٣ماده 
نامه از جمله   آيين٤ماده ) م(مطابق بند . باشد نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي مي آيين

تخدام و جذب در دانشگاه شرايط قانوني ضروري جهت استخدام حداقل و حداکثر سن براي اس
التدريسي   به ازاي هر سال سابقه حق٣همچنين به استناد تبصره ماده . مشخص شده است

  ».نامه حسب مدرک تحصيلي اضافه خواهد شد آيين) م(يک سال به حداکثر سن موضوع بند 
ن يس و معاوني با حضور رئ٢١/٨/١٣٩٨خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

 و الت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحثديوان عد
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس

 
  رأي هيأت عمومي

 ي عالي توسعه کشور و مصوبات شوراهاي  برنامهي قانون احکام دائم١در ماده 
أت امنا در خصوص موضوع دستورالعمل ي هيار از سويض اختي امکان تفويانقالب فرهنگ

.  نشده است و بر اين اساس تفويض اختيار صورت گرفته فاقد وجاهت قانوني استبيني پيش
أت امنا که متضمن ي از مصوبات هيشتر برخي پيوان عدالت اداري ديأت عموميضمناً ه

.  ابطال کرده است٢٧/٩/١٣٩٧ ـ ١١٨١اند را از جمله طي دادنامه شماره  اختيار بودهض يتفو
 قانون برنامه ششم توسعه ٦٤ماده ) ذ( بند ييبا توجه به مراتب مذکور دستورالعمل اجرا

به علت عدم ) يط عمومين شرايي آن ناظر به تع٣از جمله ماده (ران ي اي اسالميجمهور
الت ي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ آن مستند به بند کننده بيت کارگروه تصويصالح

  .شود مي ابطال ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييو آ
  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري دي عمومهيأتس ي     رئ                      
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  ٩/٩/١٣٩٨                                                                            ٩٧٠٣٥٨٣شماره
 بسمه تعالي

  رپورجناب آقاي اكب
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران هيأترئيس 

  هـامـاره دادنـدالت اداري به شمـوان عـومي ديـ عمهيـأته از رأي ـيك نسخ
ـ ١٨٧٧١٣/٦٠ابطال نامه شماره «:  با موضوع٢١/٨/١٣٩٨ مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٤٢٧  ١٦/٧/١٣٩٧ 

  .گردد در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج »  صنعت، معدن و تجارتوزير
  هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينهيأت عمومي و هيأتمديركل 

  
  ٩٧/٣٥٨٣: شماره پرونده     ٢٤٢٧: شماره دادنامه     ٢١/٨/١٣٩٨ :تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  نا نوآوراني شرکت کارآمدان د:شاكي

 صنعت،  وزير١٦/٧/١٣٩٧ ـ ١٨٧٧١٣/٦٠ ابطال نامه شماره :موضوع شکايت و خواسته
  ير جهاد کشاورزي وز٧/٧/١٣٩٧ ـ ١٣١٣٦/٢٠معدن و تجارت و نامه شماره 

حه ينا نوآوران به موجب دادخواست و اليرعامل شرکت کارآمدان دي مد:کار گردش
ر صنعت، معدن و تجارت و  وزي١٦/٧/١٣٩٧ ـ ١٨٧٧١٣/٦٠تکميلي ابطال نامه شماره 

 وزير جهاد کشاورزي را خواستار شده و در جهت ٧/٧/١٣٩٧ ـ ١٣١٣٦/٢٠نامه شماره 
  : اعالم کرده است کهتبيين خواسته

  يوان عدالت ادارياست محترم ديحضور ر«
  :تيضمن عرض سالم و اهداء تح

عت، ر صني وز١٦/٧/١٣٩٧ ـ ١٨٧٧١٣/٦٠ ابطال بخشنامه شماره ـ١: تيموضوع شکا
ر ي وز٧/٧/١٣٩٧ ـ ١٣١٣٦/٠٢٠خ صدور و ابطال مفاد نامه شماره يمعدن و تجارت؛ از تار

 بر صدور مجوز جهت صادرات خوراک دام و ي صدور دستور موقت مبنـ٢ يجهاد کشاورز
  ٢٣٠٩٩٠٤٠ور با تعرفه يط

 از هاي اقتصادي اخير و به زعم جلوگيري رساند، پيرو نابساماني احتراماً به استحضار مي
 ـ ١٣١٣٦/٠٢٠صادرات برخي اجناس داخلي، وزير جهاد کشاورزي طي نامه شماره 

نظر به محدوديت (اند  چنين مرقوم کرده  خطاب به وزير صنعت، معدن و تجارت٧/٧/١٣٩٧
زميني در بازار داخل و همچنين ضرورت تأمين خوراک دام و طيور، خواهشمند  عرضه سيب

زميني و   صادرات سيب١٥/٧/١٣٩٧  ا اعالم قبلي از تاريخاست ترتيبي اتخاذ فرماييد تا ب
پيرو اين پيشنهاد خالف قانون، وزير .) همچنين صادرات خوراک دام و طيور ممنوع اعالم گردد

اي که  بخشنامه (١٦/٧/١٣٩٧ ـ ١٨٧٧١٣/٦٠صنعت، معدن و تجارت طبق نامه شماره 
 خوراک دام و طيور و رب گوجه زميني، صادرات سيب) تقاضاي ابطال آن را استدعامنديم

. اند  تا اطالع ثانوي ممنوع کرده٢٠/٧/١٣٩٧اي از تاريخ  فرنگي را تحت هر عنوان رديف تعرفه
هاي آن صادرات خوراک دام و طيور به صورت فرآوري شده  اين شرکت که يکي از فعاليت

 که شرکت را اي شده اي دچار مصائب و مشکالت عديده است، با مواجهه با چنين بخشنامه
. اعتبار نمودن در مقابل طرفهاي قرارداد، در معرض ورشکستگي قرار داده است ضمن بي

توضيحاً اينکه شرکت قراردادهايي با طرف افغانستان منعقد نموده که خوراک فرآوري شده دام 
و طيور صادر نمايد و تمامي مجوزات نيز اخذ شده و طي سه مرحله نيز صادرات انجام گرفته 

اي که ظرف چند روز بدون اطالع و تحقيق الزم صادر شده، صادرات  ناگهان با بخشنامه. ستا
براي مثال مجوز موقت توليد توسط اداره کل دامپزشکي . متوقف و قراردادها معلق شده است

حاصل سخن آن که . باشد استان اصفهان نيز صادر شده که مهلت آن تا پايان سال جاري مي
تواند در طي چند روز به بهانه تنظيم   دولت به معنا و مفهوم خاص آن نميوزارتين مذکور و

بازار داخلي و با صدور يک بخشنامه خلق الساعه، به سرعت روند صادرات را مختل و شرکتهاي 
اين مسأله با هيچ منطقي سازگار نبوده و نه از لحاظ حقوقي مورد . متعدد و تجار را متضرر کند

 .ي تنظيم بازار داخلي توجيهي نداشته و ندارد لحاظ اقتصادي و حتي انگيزهتأييد است و نه از 
 قانون تشکيالت آيين دادرسي ٨٠ماده ) ت(و ) پ(اينک در راستاي عمل به مفاد بندهاي 

ديوان عدالت اداري، داليل و جهات اعتراض از حيث مغايرت بخشنامه مورد تقاضاي ابطال، 
 :ن عدالت اداري خواهد رسيدذيالً به سمع و نظر رياست ديوا

 ي قانون احکام دائم٢٣ح بند الف ماده ي بخشنامه مورد ابطال، با منطوق صرـ١
 قانون ٢٣ماده ) الف(د بند يهمان گونه که مستحضر. توسعه کشور در تضاد کامل است

 مجاز و ي صادرات کاالهايا عوارض برايات يهر گونه وضع مال: (ن اشعار داشتهيمذکور چن
 ممنوع است يم بازار داخلي از صادرات هر گونه کاال به منظور تنظيريجلوگاي  ارانهير يغ

هر گونه کاال : ، اوالًگردد ميقاً نظر افکنده شود، مالحظه ين بند از قانون دقيچنانچه به ا...) 
اگر : اًيثان .گردد ميز يور نيد شده که شامل خوراک دام و طياالطالق ق يبه صورت عام و عل

ن موضوع ي و رب گوجه در کشور وجود داشته و هميهمچون کمبود گوجه فرنگاي  نهبها
 يم بازار داخليبه منظور تنظ(د ين بهانه با قيافته است، ايور ي به خوراک دام و طيز تسرين

ن مذکور اجازه منع صادرات اقالم مورد يگرفته شده و اساساً دولت و وزارت... ) ممنوع است 
مفاد )  الفرد األکملِ أو أجملينصَرِف إلياإلطالق (طبق قاعده : ثالثاً. ستادعا را نداشته ا

ت فرد يچرا که اطالق، اقتضاء شمول. گردد ميقانون مزبور شامل صادرات هر گونه کاال 
. ستي نيحيد توضيق ...) يم بازار داخليبه منظور تنظ(د يق: رابعاً .أکمل و أجمل را دارد

د ين قين اي بودن آن است و همچنيود احترازيرا که اصل در قچ.  استيد احترازيبلکه ق
  .تواند به بهانه تنظيم بازار داخلي، صادرات را منع نمايد معناست که هيچ مرجعي نميبدان 

 قانون برنامه پنجساله ٢٢ماده ) ب(و ) الف(ـ اين بخشنامه حتي با اطالق بندهاي ٢
چرا که . ي اسالمي ايران نيز در تضاد استششم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهور

طبق ماده موصوف، دولت مکلف شده با اقدام قانوني در جهت اصالح قوانين محيط کسب و 
بخشنامه کذايي نه تنها محيطي امن به وجود . اي امن، سالم، سهل و شفاف سازد کار را به گونه

ه حائز اهميت ديگر آن است که نکت .نياورده بلکه باعث تزلزل در امر صادرات نيز شده است
 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و ٤تبصره ذيل ماده 

:  قانون مالياتهاي مستقيم چنين اشعار داشته١٠٤تقويت آنها در امر صادرات و اصالح ماده 
 از شمول اين قانون  ارتخانهاختيارات وزير جهاد کشاورزي مندرج در قوانين مربوط به اين وز(

الذکر، وزير جهاد کشاورزي اساساً چنين  توضيحاً اينکه با توجه به قانون فوق .)مستثني است
 خطاب به وزير صنعت، معدن و تجارت، ١٣١٣٦/٠٢٠اختياري را نداشته که طي نامه شماره 

د تجار و ورشکستگي صادرات موارد مرقوم را به نوعي تحديد نموده و از اين رهگذر باعث تهدي
 همان قانون، دولت مکلف شده است، صادرات کاال و ١٩ مـاده ٢طبق بند  .شرکتها گردد

به عبارت آخري . خدمات را به نحوي طراحي کند که منجر به افزايش توليد صادرات گرا شود
 .هاي توليد در امر صادرات است ها و سايق بخشنامه مورد ابطال بر خالف مشوق

دات يت صادرات توليگر بخشنامه، با نص ماده واحده قانون رفع محدودي درتي مغاـ٣
  مجلس شوراي٨/٧/١٣٧٧کشاورزي و دامي است که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 

 . به تأييد شوراي نگهبان رسيده است١٥/٧/١٣٧٧اسالمي تصويب شده و در تاريخ 
دات و ي قانون از صادرات هر نوع تولنيب ايخ تصوياز تار: (ان داشتهين بي واحده چنماده

ند توان مين کاالها يصادرکنندگان ا. شود ميت ي رفع ممنوعي و دامي کشاورزهاي فرآورده
ار جالب آن است ينکته در خور تأمل و بس.) نديت قانون صادرات و واردات اقدام نمايبا رعا

 داده و آن، يبازار داخلم ي جهت تنظيک راهکار قانوني ماده واحده مشارالذکر ٢که تبصره 
  ن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف استيچن

از مبادرت به واردات يجاد تعادل در بازار داخل اقدام و در صورت نيرأساً نسبت به ا
ن مطلب با ي مطرح شود، ايم بازار داخليگر سخن، باز هم اگر بهانه تنظيبه د. ديکاال نما
  !ن تکليف شده و راهکار آن صدور بخشنامه يک شبه نيست ماده فوق الوصف تعيي٢تبصره 
 نيز در ١٣٦٤ قانون مقررات صادرات و واردات سال ١٢ـ بخشنامه مورد ابطال، با ماده ٤

 قانون موصوف، دولت موظف است سياست صادراتي ١٢با اين وصف که مطابق ماده . تغاير است
 و در جهت وصول به اين هدف بايد حداکثر خود را مبتني بر تشويق صادرات غير نفتي قرار داده

بخشنامه کذايي با منطوق و مفهوم موافق ماده . مساعدت را نموده و تسهيالت الزم را فراهم آورد
از طرفي ديگر در اين برهه اقتصادي، امر به صادرات بيش از پيش بايد .  در تزاحم است١٢

ت و رقابت توليدي در کشور را بيشتر حمايت شود چرا که ارز آوري براي کشور داشته و فعالي
تواند صادرات کاالهاي  دولت فقط در يک صورت مي. شود زايي نيز مي کرده و در نتيجه اشتغال

 قانون مقررات ١٦غير نفتي را غير مجاز اعالم نمايد، آن هم در صورت حصول شرايط ماده 
دولت : (اشعار داشته مجلس شوراي اسالمي، که چنين ٢٨/٢/١٣٦٤صادرات و واردات مصوب 

موظف است کليه کاالهاي صادراتي غير نفتي کشور را مورد بررسي قرار داده و چنانچه ميزان 
ارز حاصل از صدور و فروش % ٨٠ارز مصرف شده براي ساخت و توليد هر يک از آنها بيش از 

 .خارجي آن باشد آن کاال را مشخص و صدور آن را غير مجاز اعالم نمايد
 قانون مقررات صادرات و يي اجرانامه آيين) مکرر (١١ن به استناد به ماده ي همچنـ ٥

  .دباش مي با ضوابط صادرات در تضاد ي موضوع دعوييکذا واردات بخشنامه
نامه اعطاي اعتبارات  نظر به اينکه قراردادهاي منعقده اين شرکت با افغانستان بوده، آيين

 هيأت وزيران نيز به ١٥/٦/١٣٨٢ـ  هـ٢٨٢٣٤ت/٣٣٠٩٧صادراتي ويژه افغانستان، تحت شماره 
صورت اخص در مورد اين شرکت ساري و جاري بوده و از جهت عام بودن نيز، مغايرتهاي بخشنامه 

 قانون ٨٨بناء عليهذا نظر به مراتب فوق مستنداً به ماده . الذکر مشخص است مورد ابطال با قوانين فوق
داري تقاضاي صدور رأي بر ابطال مصوبه از تاريخ تصويب تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت ا

اي به اين شرکت و شرکتهاي  ضمناً نظر به اينکه با وجود بخشنامه خسارات عديده. مورد استدعاست
آيد، با توجه به وجود دو عنصر فوريت و ضرورت، بدواً وفق ماده  متعدد مشابه در سطح کشور وارد مي

  ».عدالت اداري تقاضاي صدور دستور موقت مورد استدعاست قانون اخير الذکر ديوان ٣٦
  :ر استي مورد اعتراض به قرار زهاي متن مقرره

  :ر صنعت، معدن و تجارتي وز١٦/٧/١٣٩٧ ـ ١٨٧٧١٣/٦٠ نامه شماره ـ الف
  ي فرود عسگريجناب آقا«
  ران ي اي اسالميس کل محترم گمرک جمهوريرئ

  با سالم
 وزير جهاد کشاورزي ٧/٧/١٣٩٧ ـ ١٣١٣٦/٠٢٠ضمن ارسال تصوير نامه شماره 

  :رساند مي ي آگاهبه
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 )٠٧٠١٩٠٠٠(، )٠٧١٤٢٠٠٠(، )٠٧١٤٣٠٠٠(هاي  تحت رديف تعرفه: زميني صادرات سيب
  ) ٠٧٠١١٠٠٠(و 

 )٢٣٠٩٩٠٤٠(، )٢٣٠٩٩٠٩٠(، )٢٣٠٨٠٠٠٠(هاي  تحت رديف تعرفه: خوراک دام و طيور
  ) ٢٣٠٩٩٠٣٠(و 

 ،)٢٠٠٢٩٠٩٠ (،)٢٠٠٢٩٠١٠(، )٢٠٠٢١٠٠٠(هاي  هتحت رديف تعرف: رب گوجه فرنگي
 )٢١٠٣٢٠٠٠(و ) ٢٠٠٩٥٠٠٠(

  ».دباش مي ممنوع ي تا اطالع ثانو٢٠/٧/١٣٩٧خ ياز تار
  :ير جهاد کشاورزي وز٧/٧/١٣٩٧ ـ ١٣١٣٦/٠٢٠ نامه شماره ـ ب
  يعتمداري دکتر شريجناب آقا«
  ر محترم صنعت، معدن و تجارتيوز

  کميسالم عل
 خوراک دام و تأمينن ي در بازار داخل و همچنينيزم بيضه ست عرينظر به محدود

  صادرات١٥/٧/١٣٩٧خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد تا با اعالم قبلي از تاريخ ور يط
ضمناً الزم . زميني و همچنين صادرات خوراک دام و طيور ممنوع اعالم گردد سيب

 ٢٧/٦/١٣٩٧خ ي از تاريه فرهنگت صادرات گوجيرغم ممنوعيسفانه علأ است که متبه ذکر
 روزانه گمرک، گوجه هاي طبق گزارش) ٢٢/٤/١٣٩٧ ـ ١٧٠٧٩٩/٦٠موضوع نامه شماره (

 نامه شماره ي همان طور که طي در مورد صادرات رب گوجه فرنگشود مي صادر يفرنگ
  اعالم گرديد بايستي با ايجاد ممنوعيت در کوتاه مدت و بعد از آن٢٠/٦/١٣٩٧ ـ ١١٨٦٧/٠٢٠

  ».تمهيداتي به صورت درصدي از توليد با نگاه به تأمين بازار داخل مجوز صادرات داده شودبا 
در پاسخ به شکايت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقي معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت 

  : توضيح  داده است که٣/٢/١٣٩٨ ـ ٢٣٦٩/٩٨/٢٠٠جهاد کشاورزي به موجب اليحه شماره 
  يوان عدالت اداريمحترم د يأت عموميه«

  ٩٧٠٣٥٨٣ه در خصوص کالسه پرونده يحه دفاعيال: موضوع
  ري خيبا سالم و دعا

نا نوآوران با موضوع ابطال بخشنامه يت شرکت کارآمدان دياحتراماً در پاسخ به شکا
ـر وزارت صنعت، معدن و تجـارت و ابطال مفـاد نامه ي وز١٦/٧/١٣٩٧ ـ ١٨٧٧١٣شماره 
 :رساند مير وزارت متبوع به استحضار ي وز٧/٧/١٣٩٧ ـ ١٣١٣٦/٠٢٠شماره 

ور، موضوع نامه شماره يت صادرات خوراک دام و طي در خصوص لغو ممنوعـ الف
 دارد نامه مذکور با توجه به استفاده از ارز دولتي در توليد  اعالم مي٧/٧/١٣٩٧ ـ ١٣٠٣٦/٠٢٠

ه و ي تهي دامهاي مت نهادهيش قي از افزايري و جلوگيم بازار داخلي تنظين نهاده و در راستايا
 حفظ يور برايارسال شده است که متعاقباً با درخواست انجمن صادرکنندگان خدمات دام و ط

 ي با لحاظ مقدار ارز دولتيجاد عوارض صادراتيت و ايشنهاد لغو ممنوعي پي صادراتيبازارها
ر صنعت، معدن و تجارت ي به وز وزارتيد نهاده مذکور توسط مقام عالياستفاده شده در تول

ح است طبق يالزم به توض.  اعالم شده است١٢/٩/١٣٩٧ ـ ١٧٨٧٣/٠٢٠ نامه شماره يط
 متشکل از سران سه قوه از ٢٩/٥/١٣٩٧ ـ ٧٠١١٨ به شماره ي اقتصادي عاليمصوبه شورا

م و تجارت واگذار شده و تصمير صنعت، معدن يم بازار به وزيت تنظي مسئول٥/٦/١٣٩٧خ يتار
ن ينکه اي موارد معنونه و با توجه به الذا با عنايت به. باشد در اين خصوص نيز با مقام مذکور مي

ت ين موضوع شکايافته است، بنابرايفه از وزارت متبوع منفک و به وزارت صمت انتقال يوظ
  ».شان مورد استدعاستي اي صدور رد دعوايت نداشته و تقاضاين وزارت موضوعيت ايطرف به

غم ارسال نسخه ثاني شکايت و ضمائم براي وزارت صنعت، معدن و تجارت تا زمان علير
  .رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي، پاسخي از وزارت صنعت، معدن و تجارت واصل نشد

ن يس و معاوني با حضور رئ٢١/٨/١٣٩٨خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
 و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحثديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و 

  .  مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس
  

  رأي هيأت عمومي
  وزير جهاد کشاورزي به وزير صنعت،٧/٧/١٣٩٧ ـ ١٣١٣٦/٠٢٠ـ مفاد نامه شماره  الف

ق ي از مصادشنهاد است و در آن قاعده آمره وضع نشدهيمعدن و تجارت چون متضمن پ
 شود و قابل طرح  قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري محسوب نمي١٢ ماده
 .ص نشدي تشخيأت عمومي در هيدگيو رس

هاي توسعه کشور   قانون احکام دائمي برنامه٢٣ماده ) الف(ـ هرچند مطابق بند  ب
ار داخلي ممنوع اعالم شده  جلوگيري از صادرات هرگونه کاال به منظور تنظيم باز١٣٩٥مصوب 

 مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ ٤است ليکن به موجب بند 
 به رئيس ٢٩/٥/١٣٩٧ ـ ٧٠١١٨جمهوري طي نامه شماره   که توسط رئيس٢٥/٥/١٣٩٧

مجلس شوراي اسالمي و رئيس قوه قضاييه و اعضاي هيأت دولت ابالغ شده و مفاد آن 
به منظور جلوگيري از کاهش عرضه و افزايش قيمت کاالها «ت، مقرر شده است االجرا اس الزم

تصويب  که بهتواند در چهارچوب دستورالعملي  در بازار داخلي، وزير صنعت، معدن و تجارت مي
رسد، صادرات برخي از کاالها را در شرايط اضطراري، براي محدوده زماني  جمهور مي رئيس

اما از آنجا که وزير صنعت، معدن و تجارت در نامه شماره » .يدمعين، مشروط يا ممنوع نما
 به رئيس کل گمرک، صادرات خوراک دام و طيور را از تاريخ ١٦/٧/١٣٩٧ ـ ١٨٧٧١٣/٦٠

 تا اطالع ثانوي ممنوع اعالم کرده است از اين جهت که ممنوعيت صادرات را ٢٠/٧/١٣٩٧
االجراء شوراي   مصوبه الزم٤ در بند مقيد به زمان مشخصي نکرده و اين در حالي است که

عالي هماهنگي اقتصادي تصريح شده ممنوعيت صادرات براي محدوده زماني معين قابل اعمال 
است، مغاير مصوبه ياد شده است بنابراين صرفاً از اين جهت که پايان مدت ممنوعيت صادرات 

ن و تجارت به رئيس  وزير صنعت، معد١٦/٧/١٣٩٧ ـ ١٨٧٧١٣/٦٠مشخص نشده، نامه شماره 
 قانون تشکيالت ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١کل گمرک جمهوري اسالمي ايران مستند به بند 
  .شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري دي عمومهيأتس ي     رئ                      
  

  ٩/٩/١٣٩٨                                                                            ٩٧٠١٨٩١ارهشم
 بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران هيأترئيس 

  هـامـاره دادنـدالت اداري به شمـوان عـومي ديـ عمهيـأته از رأي ـيك نسخ
 ـ ٥/٣٧١٤/د/٥٧٧/٣٠٣ابطال نامه «:  با موضوع٢١/٨/١٣٩٨  مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٤٢٨

»  رئيس اداره نظارت بر اماكن عمومي فرماندهي انتظامي استان هرمزگان١١/١٢/١٣٩٤
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

  هدي دربينهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهيأت عمومي و هيأتمديركل 
  

  ٩٧/١٨٩١: شماره پرونده      ٢٤٢٨: شماره دادنامه     ٢١/٨/١٣٩٨ :تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

   کل کشوري سازمان بازرس:شاكي
 ١١/١٢/١٣٩٤ ـ ٥/٣٧١٤/د/٥٧٧/٣٠٣ ابطال نامه شماره :موضوع شکايت و خواسته

   استان هرمزگاني انتظامي فرماندهيس اداره نظارت بر اماکن عموميرئ
 کل کشور ي سازمان بازرسي و نظارت همگاني سرپرست معاونت حقوق:کار گردش
  : اعالم کرده است که١٠/٥/١٣٩٧ ـ ١٠١٩٢٣ت نامه شماره يبه موجب شکا

  ي بهرامين جناب آقايحضرت حجت االسالم و المسلم«
  يوان عدالت اداريس محترم ديرئ

  کميسالم عل
 ١١/١٢/١٣٩٤ ـ ٥/٣٧١٤/د/٥٧٧/٣٠٣رساند، بخشنامه شماره   به استحضار مياحتراماً
است ي استان هرمزگان عنوان ري انتظامي فرماندهيس نظارت بر اماکن عموميصادره از پل
ن سازمان از جهت انطباق با قانون ي آن استان در اي و گردشگريراث فرهنگياداره کل م
بر اساس بخشنامه فوق : گردد ميل اعالم يبه شرح ذجه آن ي قرار گرفت که نتيمورد بررس

 متقاضيان اخذ گواهي عدم اعتياد در سطح استان هرمزگان بايد جهت انجام آزمايش،ه يکل
االنبياء اين نيرو در شهرستان بندرعباس مراجعه نمايند  به آزمايشگاه بيمارستان خاتممنحصراً 

 يس نظارت بر اماکن عمومي پلتأييدورد ر مراکز، مياد صادره توسط ساي عدم اعتيو گواه
 باشد، در حالي که متقاضيان تأسيس شرکت و يا موسسات گردشگري هرمزگان نمياستان 

ش مزبور دارند تا ياز به انجام آزماي نيل قانوني که به داليانيگر متقاضير صنوف و ديو سا
 هاي شگاهير آزماي به شبکه بهداشت و درمان و سايش از صدور بخشنامه فوق با معرفيپ

بخشنامه . ندنمود ميافت ياد دري عدم اعتي و مجاز، گواهي پروانه رسمي دارايخصوص
 :دباش ميارات ير با قانون و خارج از حدود اختيل مغايل ذيمذکور به دال
هاي تشخيص طبي که مستند به مواد  نامه تأسيس و اداره امور آزماشگاه در آيين: اوالً

قانون تشکيالت و وظايف ) ١(و ماده ) ١٦(، )١١(، دارويي، بندهاي قانوني مقررات پزشکي
قانون تشکيل وزارت ) ٨( و ماده ١٣٦٧وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مصوب سال 

 مصوب و اجرايي ١٣٦٥که در سال (نامه اجرايي آن  بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و آيين
أسيس آزمايشگاه و صالحيت کميسيون قانوني اساساً متولي صدور مجوز و پروانه ت) شده

مربوطه، از وظايف ذاتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به شمار آمده و نامه شماره 
 که به امضاي وزير وقت بهداشت رسيده و طي آن به طور مشروط و ٤/٨/١٣٨٢ ـ ١١٤٩٣١

مرتکبين جرايم مواد مخدر، اليحه قانوني تشديد مجازات ) ٢٣(محدود با تأکيد بر رعايت ماده 
هاي داراي  اجازه انجام آزمايش از متقاضيان گواهي عدم اعتياد را در مراکز استانها به آزمايشگاه

هاي اين نيرو براي  مجوز نيروي انتظامي داده است و هرگز موجد حق انحصاري آزمايشگاه
خدام دولتي و غير دولتي، پاسخگويي به نيازهاي گسترده جامعه از جمله متقاضيان ازدواج، است

  .نيست... اخذ پروانه کسب، کارت بازرگاني، مسافرت به خارج و 
اليحه قانوني تشديد مجازات مرتکبين جرايم مواد مخدر ) ٨(به موجب ماده :   ثانياً

دارد، هرکس مواد مخدر مذکور در اين قانون را  مقرر مي)  شوراي انقالب١٩/٣/١٣٥٩مصوب (
و ابتالء به استعمال مواد مخدر مورد ... تعمال نمايد و يا معتاد و ولگرد باشد بدون مجوز طبي اس
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همين قانون ضمن بر شمردن موارد ضروري ) ٢٣(تأييد پزشکي قانوني قرار گيرد و يا در ماده 
را مکلف نموده است، ظرف مدت زمان ) وقت(براي کسب گواهي عدم اعتياد، وزارت بهداري 

به بنا. دمنظور انجام آزمايش و صدور گواهي عدم اعتياد تعيين و مهيا نمايشش ماه مراکزي را به 
مراتب لزوم آزمايش از معتادين و متقاضيان انجام آزمايش براي صدور گواهي عدم اعتياد در 
مراکز درماني و تشخيصي وابسته به ناجا به گونه انحصاري بر مبناي بخشنامه صدرالذکر، خالف 

 ».رج از حدود اختيارات واضع بوده و ابطال آن مورد تقاضاستقوانين ياد شده و خا
  :ر استيمتن مقرره مورد اعتراض به شرح ز

   استان هرمزگاني انتظامي فرماندهيس نظارت بر اماکن عموميپل:  از«
  ي و گردشگرديراث فرهنگياست محترم اداره کل مير: به

  ادي عدم اعتياخذ گواه: موضوع
  کميسالم عل

 توسط) فردي و مکاني(رساند يکي از شرايط الزم براي گواهي صالحيت  به آگاهي مي
د باش مي شده و مورد وثوق ناجا يان از مراکز معرفياد متقاضي عدم اعتين اداره اخذ گواهيا

.  شوندين مراکز معرفيان به ايه متقاضي کلبايست مي صادره هاي که بر اساس دستورالعمل
 يد مقتضباش ميس ين پلي اتأييدن مراکز مورد يوسط ا صادره تي است صرفاً گواهيهيبد

است دستور فرماييد نسبت به معرفي متقاضيان واحدهاي صنفي به اين بيمارستان 
خ اعالم نامه، ي است از تاريگفتن. ردياد اقدام الزم صورت پذي عدم اعتي اخذ گواهجهت
د و دفاتر باش ميس ني پلني اتأييدر مراکز، مورد ياد توسط ساي صادره عدم اعتهاي يگواه

  »ـ رئيس اداره نظارت بر اماکن عمومي هرمزگان.نمايند  از ثبت آنها خودداري مي١٠+پليس 
در پاسخ به شکايت مذکور، معاون حقوقي و امور نمايندگان مجلس فرماندهي انتظامي 

  : توضيح داده است که١٥/٥/١٣٩٨ـ١١٨/٤/٤/٣٧٣٤استان هرمزگان به موجب اليحه شماره 
رو ي بوده که پيت بخشنامه نبوده بلکه صرفاً دستورالعملي بخشنامه مورد شکاـ١«

 . صادر شده است٤/٨/١٣٨٢ ـ ١١٤٩٣١بخشنامه وزارت بهداشت شماره 
 يد با مشارکت دارندگان دکتري که قانوناً بايص پزشکي تشخهاي شگاهي اکثر آزماـ٢
 يشناس  و خوني، سرولوژيژمنولوي، ايکروب شناسي، ميميوشي در چهار رشته بيتخصص

  ).ندباش ميو مورد اعتماد ن (شوند ميک متخصص اداره يباشد صرفاً وجود 
اثبات اينکه وزارت بهداشت صرفاً » کند اثبات شي نفي ماعدا نمي«ـ طبق قاعده فقهي ٣

متولي صدور مجوز پروانه تأسيس آزمايشگاه است صالحيت نيروي انتظامي را در ورود به اين 
  .کند ي نميامر نف

 ها ننموده و وظيفه نظارت ـ قانونگذار پليس نظارت را ملزم به تأييديه تمامي آزمايشگاه٤
شي  داده است و به حکم قاعده اذن در يس نظارت بر اماکن عمومي امور را به پليبر برخ

  .هاي غير معتمد را قبول نکند تواند نتايج آزمايشگاه اذن در لوازم آن نيز هست پليس مي
 در ي انتظاميرويمارستان ني بهاي شگاهين به آزماي اطالعات مربوط به مراجعـ ٥

شود  شود و در صورت مراجعه مجدد سوابق قبلي وي مشخص مي سوابق آنها درج مي
تواند با مراجعه  شود و فرد مي ها اين سوابق درج نمي در حالي که در ساير آزمايشگاه

  ».افت کنديمورد نظر خود را در متعدد باالخر پاسخ هاي شگاهي آزمابه
ن يس و معاوني با حضور رئ٢١/٨/١٣٩٨خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس

  رأي هيأت عمومي
ا عنايت به اينکه نيروي انتظامي براي وضع مقرره مورد شکايت که طي آن متقاضيان ب

دريافت گواهي عدم اعتياد را مکلف به مراجعه به مراکز مورد وثوق نيروي انتظامي کرده و صرفاً 
هاي صادر  االنبياء بندرعباس را مورد وثوق دانسته و گواهي هاي صادره از بيمارستان خاتم گواهي
 ندانسته، دليل و مستند قانوني ١٠+از ساير مراکز آزمايشگاهي را قابل ثبت در دفاتر پليس شده 

 ٢٢که اين اختيار را به نيروي انتظامي داده باشد ارائه و ابراز نشده، از طرفي قانونگذار به شرح ماده 
قانون تشديد مجازات مرتکبين جرايم مواد مخدر در اين خصوص تعيين تکليف کرده و 

هاي داراي مجوز از نيروي انتظامي را نيز مجاز به انجام آزمايش اعتياد نموده و منعي  زمايشگاهآ
ها ايجاد نکرده است، بنابراين بخشنامه مورد شکايت  براي انجام اين آزمايش در ساير آزمايشگاه

 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مغاير قانون و خارج از اختيارات قانوني وضع شده و مستند به بند 
 .شود  ابطال مي١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  يمحمدکاظم بهرامي ـ وان عدالت اداري دي عمومهيأتس ي     رئ                      
  
  ٩/٩/١٣٩٨                                                                            ٩٧٠١٤٢٠شماره

 مه تعاليبس
  جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
 وان عـدالت اداري به شمـاره دادنـامـه ـأت عمـومي ديـيك نسخـه از رأي هي

 جدول جذب ١١٧٣ رديف ابطال«:  با موضوع٢١/٨/١٣٩٨  مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٤٢٩

جهت درج در » ١٣٩٦درمان و آموزش پزشكي مورخ اسفند ماه هيأت علمي وزارت بهداشت، 
  .گردد  ارسال ميروزنامه رسمي به پيوست

  مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
  

  ٩٧/١٤٢٠: شماره پرونده     ٢٤٢٩: شماره دادنامه     ٢١/٨/١٣٩٨ :تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  اين يال محمدي خانم ل:شاكي
  جدول فراخوان جذب هيأت علمي١١٧٣ ابطال  رديف :موضوع شکايت و خواسته

 مربوط به رشته سالمت ١٣٩٦وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در اسفند ماه 
  رازي شي دانشگاه علوم پزشکياي خصوص حوادث و بالدر

علمي   جدول فراخوان جذب هيأت١١٧٣استي ابطال  رديفموجب دادخو  شاکي به:کار گردش
 و خصوص حوادث در مربوط به رشته سالمت١٣٩٦پزشکي در اسفندماه بهداشت، درمان و آموزش وزارت

  :بالياي دانشگاه علوم پزشکي شيراز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم کرده است که
 براي جذب ١٣٩٦ بهداشت در اسفنـد ماه نظر به فراخوان جذب هيأت علمي وزارت«

هاي مورد نياز، دانشگاه علوم پزشکي شيراز براي رشته سالمت در  اساتيد دانشگاه در رشته
از آنجا که اساتيد رشته سالمت در باليا . حوادث و باليا، تنها جنسيت مرد را اعالم کرده است

هاي مادر  د باشند و کليه دانشگاهتوانند هم زن و هم مر هاي آموزشي مي همانند ديگر گروه
اند به جز شيراز  کشور نيز امکان حضور رقابتي هر دو جنس زن و مرد را در فراخوان اعالم داشته

 که تا تاريخ ٢٣/١٢/١٣٩٦نيا در تاريخ  التحصيلي اينجانب سيد محمدي با توجه به فارغ
رونده ثبت شده در وزارت با اين اعالم پ.  امکان شرکت در فراخوان را داشتم٢٨/١٢/١٣٩٦

اگر چه طبق مستندات پيوست رئيس دانشکده و مدير گروه در بازه . بهداشت بايگاني گرديد
زماني بررسي پرونده نسبت به اصالح و برقراري عدالت زن و مرد در شرکت در مسابقه فراخوان 

نت آموزشي و جذب اساتيد مکاتبه نمودند اما اقدامي از سوي مسئولين رئيس دانشگاه، معاو
دانشگاه علوم پزشکي شيراز براي وزارت بهداشت امور جذب هيأت  رئيس جذب هيأت علمي

 مالحظه ٢٦/١٢/١٣٩٦ ـ ١٩٢٨٨علمي صورت نگرفت و جواب نامه درخواستي با شماره نامه 
اين در حالي است که دانشگاه طي سند . ها بدون پاسخ و ارجاع منتهي گرديد شد و ديگر نامه
 اسناد رسمي ١١ دفترخانه ٣٩ ثبت در صفحه ٢٧/٩/١٣٩٢ ـ ٢١٥٥ري با شماره تعهد محض

 برابر زمان تحصيل در ٣که اينجانب را متعهد کرده است که بالفاصله بعد از تحصيل به مدت 
به بنده )  سال٤رشته سالمت در باليا به مدت (علوم پزشکي شيراز خدمت کنم و با الزام نياز به 

رساني علوم پزشکي  ه تا به محل خدمت خود دانشکده مديريت و اطالعمأموريت آموزشي داد
اما در فراخوان که رشته سالمت در باليا بوده و طبق حکم . شيراز برگشته و خدمت کنم

استخدامي رديف بنده در دانشگده مديريت که رشته سالمت در حوادث و باليا را دارد، تنها 
 قانوناً بايستي به بنده تعلق گيرد در صورت داشتن جنسيت مرد را مطرح کرده تا رديفي کـه

تواند در جايگاه باليني و درماني  شـرايط جذب هيأت علمي، به فرد مد نظر ديگري که مي
لذا با توجه ( اند  خدمت کند اهدا کنند و حق شرکت در فراخوان را از بدو ابتدا از بنده سلب کرده

 ٤١انون رفع تبعيضات ناروا و امکانات ناعادالنه، قانون  ق٣ اصل ٩ قانون اساسي و بند ٢٠به اصل 
 قانون تشکيل شوراي آموزش پزشکي و ١و بندهاي ذيل ماده ) قانون استخدامي(قانون مديريت 

.  نسبت به تبعيض از لحاظ جنسيت براي ابطال آگهي استخدام١٣٥٢تخصصي کشور مصوب 
رساني به  انشکده مديريت و اطالعهمچنين نظر گروه آموزشي سالمت در حوادث و باليا د

التحصيالن اين رشته خواستار  ضرورت برابري و عدالت و ايجاد فضاي سالم رقابتي براي فارغ
مراتب به هيأت جذب وزارت بهداشت نيز بازخورد داده . اعمال عدالت ديوان عدالت اداري هستم

ه و اعمال آن را منوط به نامه شد، ايشان برقراري عدالت بين زن و مرد را ضروري و الزم دانست
درخواست اصالحي علوم پزشکي شيراز دانستند اما مسئولين علوم پزشکي شيراز براي جذب 

با توجه به اينکه در اين رشته بنده و آقاي محترمي فقط . فرد مد نظر از ارسال نامه امتناع کردند
است و بنده به  دليل تبعيض دو نفر در فراخوان شرکت کرده ايم و در وزارت بهداشت ثبت شده 

ها بايد اعمال نظر نسبت به   تير ماه دانشگاه١٥ام بايگاني شده از سوي ديگر تا  جنسيتي پرونده
متقاضيان اعالم شده کند و با سناريو چيده شده فقط يک آقا به شيراز پرونده ارسال شده و 

ا ارشدم هنوز مشغول به رقابتي وجود ندارد و کار انحصاري شده و بنده طبق آخرين حکم ب
خواهشمندم ديوان عدالت اداري نسبت به . شود خدمت هستم و از تخصصم استفاده نمي

تصميم دانشگاه دستور توقف فرايند جذب را تا بررسي پرونده اعالم داشته و الزام دانشگاه نسبت 
  ».سازي شرکت بنده در فراخوان را براي بررسي پرونده اعالم دارد به فراهم
 ثبت دفتر ٦/٦/١٣٩٧ مورخ ٤ـ١٤٢٠ـ٩٧٠کي به موجب اليحه تکميلي که به شماره شا

  :اداره کل امور هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده اعالم کرده است که
  يوان عدالت اداري ديأت عمومياست محترم هير«

  با سالم و احترام
 با ٤/٩٧/١٤٢٠ه به شماره  پرونديليرو درخواست تکمي پرساند ميبه استحضار 

دادخواست ابطال فراخوان جذب هيأت علمي در رشته سالمت در باليا علوم پزشکي «موضوع 
  :گردد ميم يل خدمتتان تقديموارد ذ» يتيراز و الزام به لحاظ عدالت جنسيش
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 دانشکده در رشته يازسنجي، ن٧/٣/١٣٩٦ ـ ١٢٨٢٤٨٤/٩٦ به استناد نامه شماره ـ١
زشي دانشگاه اعالم شده است و توضيحات در خصوص نيروي مد نظر به معاونت آمو

  . ارسال شده استير رسمي و غي صورت دستبه
 نامه، جدول اعالم نياز جذب هيأت علمي وزارت بهداشت ـ آيين ـ به استناد بخشنامه٢
 ١١٧٤ف ي، در رديأت علميت جذب هي در وب سا١٣٩٦ اسفند ماه ٣، در ١٣٩٧ ـ١٣٩٦

راز ي شي دانشگاه علوم پزشکيا از سوي رشته سالمت در بالي شده برايل بارگذاريفا
 مادر اعم از علوم هاي ه دانشگاهي است که کلين در حاليت مرد اعالم شده است، ايجنس
را اعالم داشتند و ) زن و مرد(ت يز، اصفهان و کرمانشاه، هر دو جنسي تهران، تبريپزشک

 اعم ها  خدمت به خانوادهي مرد در صحنه حادثه برااز به حضور زن وي بر نها همه دانشگاه
 .ده هنگام رخداد حوادث واقف هستنديب ديگر اقشار آسياز زنان و کودکان و د

 داخلي دانشکده، مديريت، در جواب ٢٦/١٢/١٣٩٦ ـ ٥٠٧/٩٦ـ به استناد نامه شماره ٣
 ي پزشک علومي در فراخوان جذب از سويتي جنسي عدالتي در خصوص بيبه نامه شاک

 همه اعم از يد براي نموده که باتأييدن امر را ير گروه سالمت در پاراف نامه ايراز، مديش
است، معاونت ين موضوع را خطاب به ريزن و مرد اجازه شرکت در فراخوان لحاظ شود و ا

  .أت جذب در خطاب نامه اعالم داشتندي و هيآموزش
علمي گروه سالمت   اعضاي هيأت١٦/٤/١٣٩٧ـ١١٠/٩٧ـ به استناد بخشنامه صورتجلسه٤

 معاونت آموزش، اعضاي گروه سالمت در ٦/٢/١٣٩٧ ـ ١٨٩٩٢٥١/٩٧در باليا، به پيرو نامه 
هاي صورت گرفته جهت  قانوني باليا و مديرگروه، در سه بند ذکر شده توضيحات مبسوط از بي

  .نشکده اظهار داشتندورود تنها يک مرد در فراخوان بيان کرده و مخالفت خود را به رياست دا
  رئيس دانشگاه علوم پزشکي شيراز در جواب٢٦/١٢/١٣٩٦ ـ ١٩٢٨٨ـ به استناد نامه  ٥

 »مالحظه شد«شاکي در خصوص درخواست برقراري عدالت و اصالح فراخوان تنها جواب به 
  . ندادنديأت جذب پاسخيس هي و رئيدادند، معاونت آموزش

 مستقر ي مراتب به اطالع معاونت آموزش٢١/١/١٣٩٦ ـ ١٨٦٩ شماره نامه ي طـ ٦
  .اي وصول نشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي کشور تحويل داده شد و نتيجهدر 

ر بهداشت، درمان و ي مراتب به استحضار وز٢٧/١/١٣٩٧ ـ ٢٧٧٨ نامه شماره ي طـ٧
  .رفتي کشور رسانده شد اما اقدام موثر صورت نپذيآموزش پزشک

 در يتيجاد عدالت جنسي تقاضامندم نسبت به احقاق قانون و ايي قضالذا از آن مقام
 ».ندين پرونده دستور به اقدام الزم را مبذول فرمايف اين تکليي کشور و تعيمراکز علم

  :ر استيمتن مقرره مورد اعتراض به قرار ز
 وزارت بهداشت اسفند يأت علمياز جذب هيل اکسل اعالم نيجدول فا: ١وستيپ«
 شده مورخ ي کشور، بارگذاريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي سا وبـ١٣٩٦

    :رينک زي در ل١٣٩٦ اسفند ماه ٣
دانشگاه علوم  ١١٧٣

 پزشکي شيراز
سالمت در 
 باليا و فوريتها

  دکتراي تخصصي
دانشکده مديريت و  مرد ١ ـ ـ پي اچ دي

 رساني پزشکي اطالع

 ي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي،در پاسخ به شکايت مذکور، مدير امور حقوق
 و ١٣/١١/١٣٩٧ ـ ٩/٢٠٨/٤٢٢٢٠/پ/٩٧/هاي شماره ص درماني استان فارس به موجب اليحه

  :ح داده است کهي توض٢٨/٢/١٣٩٨ ـ ص/٩٨/پ/٣٢٩٨/٢٠٨/٩
  يوان عدالت اداري ديأت عمومير دفتر محترم هيمد«

  با سالم و احترام
ره پرونده صدرالذکر در خصوص دادخواست ليال بازگشت به ابالغ نامه موضوع شما

نيا به خواسته ابطال تصميم دانشگاه در فراخوان جذب هيأت علمي رشته سالمت در  محمدي
استحضار   معاونت آموزشي به٥/١١/١٣٩٧ ـ ٢٣٩٣٤١١حوادث و باليا، ضمن ايفاد نامه شماره 

ها و تأييد هيأت اجرايي   دانشکدهرساند، شرايط فراخوانهاي هيأت علمي با پيشنهاد مسئولين مي
دانشگاه و در نهايت تأييد هيأت جذب مرکزي وزارت متبوع مشخص  جذب اعضاي هيأت علمي

 ترجيح دانشکده ١٣٩٦در زمان اعالم فراخوان مورد اعتراض، در ابتداي اسفند ماه . شود مي
بوده است و تغيير نظر رساني پزشکي، هيأت علمي مرد در رشته سالمت در باليا  مديريت و اطالع

در مدارک . باشد دانشکده يا مسئولين بعدي پس از اعالم فراخوان، مورد قبول وزارت متبوع نمي
براي ) جدول اعالم نياز پانزدهمين فراخوان براي رشته سالمت در باليا(پيوست دادخواست مذکور 

ر رويه معمول اعالم جنسيت هاي گناباد و هرمزگان نيز، جنسيت مرد تعيين شده که نشانگ دانشگاه
در . باشد در فراخوانهاي جذب عضو هيأت علمي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي

رساني دانشگاه علوم  برنامه درسي دوره دکتري سالمت در بالياي دانشکده مديريت و اطالع
ري وجود دارد پزشکي شيراز دو واحد کارورزي عملي و شش واحد کارورزي عملي همراه واحد نظ

هاي  محل. هاي ذيل انجام پذيرد که همان طور که از عنوان رشته پيداست الزم است در محيط
مانند برنامه سال گذشته دانشجويان به همراه استاد مربوطه در محل وقوع زلزله (وقوع زلزله شديد 

تانهاي اصلي و اورژانس بيمارس... هاي وقوع ديگر بالياي طبيعي مانند سيل و  محل) کرمانشاه
قسمت مديريت بحران استانداري، لذا ترجيح اين دانشگاه به کارگيري هيأت علمي مرد و با تجربه 

بنا . هاي آموزشي پرتنش و بعضاً دور از شهر بوده است مرتبط جهت همراهي با دانشجويان در محل
جلس شوراي  م١٠/١١/١٣٩٥هاي توسعه کشور مصوبه   قانون احکام دائمي برنامه١بر ماده 

ها مطابق با مصوبات هيأت امنا بدون رعايت  اسالمي در خصوص قانوني بودن اقدامات دانشگاه
هاي دولتي، شرايط فراخوان هيأت علمي با پيشنهاد  قوانين و مقررات عمومي حاکم بر دستگاه

ه و در مسئولين دانشکده و بر اساس نياز دانشگاه و تأييد هيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت دانشگا
الزم به ذکر است انتخاب جنسيت . نهايت تأييد هيأت جذب مرکزي وزارت متبوع اعالم شده است

باشد، به  هاي آتي يک رويه معمول در فراخوانها مي ها با توجه به نياز دانشگاه و برنامه براي رشته
م نياز شده  رديف فقط زن اعال١٣٥ رديف فقط مرد و براي ١٧١نحوي که در فراخوان اخير براي 

گناباد، هرمزگان و ( دانشگاه ٣هاي مختلف   نفر در دانشگاه٧الذکر از بين  است و در رشته فوق
با توجه به شرايط خاص رشته مذکور کماکان . فقط جنسيت مرد اعالم نياز شده است) شيراز

 ».باشد اولويت و صالحديد اين دانشگاه براي جذب در اين فراخوان جنسيت مرد مي
  معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشکي٥/١١/١٣٩٧ ـ ٢٣٩٣٤١١/٩٧امه شماره متن ن

  :ر استي استان فارس به قرار زي، درمانيو خدمات بهداشت
  ي دکتر فرهاديجناب آقا«

   دانشگاهير محترم امور حقوقيمد
  اين يال محمديپاسخ دادخواست خانم ل: موضوع

  با سالم و احترام 
  در خصوص پاسخ به دادخواست١٩/١٠/١٣٩٧ ـ ٢٣٦٢٩١٩/٩٧بازگشت به نامه شماره 

ل جهت ي موارد ذيوان عدالت اداري ديأت عموميا صادره از دفتر هين يال محمديخانم ل
شنهاد ي با پيأت علمي هيط فراخوانهايشرا: شود ميپاسخ به دادخواست  مذکور اعالم 

ت يشگاه و در نهااند ميأت علي هي جذب اعضاييأت اجراي هتأييد و ها ن دانشکدهيمسئول
در زمان اعالم فراخوان مورد . گردد مي وزارت متبوع مشخص يأت جذب مرکزي هتأييد

، ي پزشکيرسانچت و اطالعيريح دانشکده مدي ترج١٣٩٦ اسفند ماه ياعتراض، در ابتدا
ن يا مسئولير نظر دانشکده ييا بوده است و تغي مرد در رشته سالمت در باليأت علميه

وست يدر مدارک پ. دباش ميعالم فراخوان، مورد قبول وزارت متبوع ن پس از ايبعد
 يبرا) اي رشته سالمت در بالين فراخوان براياز پانزدهميجدول اعالم ن(دادخواست مذکور 

ه معمول اعالم ين شده که نشانگر روييت مرد تعيز، جنسي گناباد و هرمزگان نهاي دانشگاه
 علمي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيجنسيت در فراخوانهاي جذب عضو هيأت 

 رساني اطالعت و يري دانشکده مدياي سالمت در بالي دوره دکترايدر برنامه درس. دباش مي
 همراه ي عملي و شش واحد کارورزي عمليراز دو واحد کارورزي شيدانشگاه علوم پزشک

 هاي طيزم است در محداست الي وجود دارد که همان طور که از عنوان رشته پيواحد نظر
 مانند برنامه سال گذشته دانشجويان به همراه(هاي وقوع زلزله شديد  محل. انجام پذيردل يذ

 مانند يعي طبيايگر بالي وقوع دهاي محل) استاد مربوطه در محل وقوع زلزله کرمانشاه
ح ي، لذا ترجيت بحران استانداريري و قسمت مـدي اصليمارستانهاياورژانس ب... ل و يس
ان ي با دانشجوي مرد و با تجربه مرتبط جهت همراهيأت علمي هيرين دانشگاه به کارگيا

 خواهشمند است مقرر فرماييد. هاي آموزشي پرتنش و بعضاً دور از شهر بوده است محلدر 
اي از آن را به اين معاونت  از تنظيم پاسخ دانشگاه و ارسال به ديوان عدالت اداري، نسخهپس 

 ». وزارت متبوع منعکس گردديأت علميند تا به مرکز امور هيارسال نما
ن يس و معاوني با حضور رئ٢١/٨/١٣٩٨خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث
  .رده است مبادرت کير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبررس

 رأي هيأت عمومي
 اصل سوم قانون اساسي، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادالنه براي ٩به موجب بند 
هاي مادي و معنوي از جمله وظايفي است که دولت براي تحقق آن بايد همه  همه در تمام زمينه

از هر قوم و قبيله که  قانون اساسي، مردم ايران ١٩امکانات خود را به کار گيرد و مطابق اصل 
باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود و 

 قانون اساسي، همه افراد ملت اعم از زن و مرد، يکسان در حمايت قانوني قرار ٢٠مطابق اصل 
رعايت موازين اسالم دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با 

 قانون اساسي، دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل ٢٨برخوردارند و مطابق اصل 
. گوناگون، براي همه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد کند

ر ورود به  قانون مديريت خدمات کشوري، يکي از ضوابط حاکم ب٤١همچنين مطابق ماده 
خدمت دولت، رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصتها است بنابراين اعطاي امتياز و اولويت 
استخدامي براي جذب هيأت علمي پيماني مردم در رشته سالمت در باليا مندرج در رديف 

 از جدول جذب هيأت علمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مورخ اسفند ماه ١١٧٣
 آن که از يک طرف امتياز خاص براي بخشي از جامعه و از طرفي ايجاد  به سبب١٣٩٦

الذکر است و  محدوديت و محروميت براي بخش ديگري از افراد جامعه است، مغاير قوانين فوق
نياز به تصريح قانونگذار دارد و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن تدوين شده است، بنابراين 

 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١مستند به بند 
  .شود  از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢مصوب سال 
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