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1455 31 فروردین 1394 60-61-62 قانون  اجرایی  آیین نامه  اصالحی   26 ماده  ابطال 
اجرایی  ستاد   1391/2/17 مصوب  موادمخدر  با  مبارزه 
شماره  بخشنامه های  ابطال  و  موادمخدر  با  مبارزه 
شماره  و   1388/10/19-140/881/2/1634/91

140/911/2/471/91- 1391/5/21 دادستان کل کشور

1461 14 اردیبهشت 1394 101 و  پایه  علوم  گروه  جلسه  نودمین  و  یکصد  مصوبه  ابطال 
پاتوبیولوژی و مصوبه شورای پژوهشی و تحصیالت تکمیلی 
در  رازی  دانشگاه  دامپزشکی  دانشکده   1392/4/1 مورخ 

خصوص شرایط انتخاب استاد راهنما

1464 19 اردیبهشت 1394 64 افزایش مدت مرخصی  رویه در خصوص  ایجاد  رای  صدور 
زایمان از 6 ماه به 9 ماه

1467 4 خرداد 1394 205 الی 208 ابطال دامنه کاربرد و بند 1-5 دستورالعمل اجرایی شماره 
امور  سازمان  رئیس  200/24468/ص-1390/10/27 
259/146/ص- شماره  بخشنامه های  و  کشور  مالیاتی 
1393/2/3 مدیرکل امور مالیاتی شهر تهران و 234/9084/

د-1393/3/21 مدیرکل دفتر خدمات مؤدیان سازمان امور 
مالیاتی کشور )در خصوص مالیات مستقیم اعضای سازمان 

نظام پزشکی(

1473 4 خرداد 1394 199 ابطال نامه شماره 42/24284-1390/3/3 رئیس مرکز امور 
اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی 
]صنعت، معدن و تجارت[)در خصوص صدور پروانه اشتغال 

برای حرفه ساخت عینک طبی(

1476 11 خرداد 1394 263 ابطال مصوبات هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای تهران در 
خصوص وضع عوارض حق النظاره چاه ها از جمله چاه های 

شرب و بهداشت خانگی

1484 12 خرداد 1394 262 مشاور   1391/9/6  -19/16114 شماره  نامه  ابطال  عدم 
رئیس دانشگاه و مدیر حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی 
)در خصوص کاهش  زنجان  و درمانی  بهداشتی  و خدمات 

ساعت کاری پرسنل درمان(

1487 18 خرداد 1394 117 برای  خارجی  کشور  در  اقامت  مدت  ضابطه  ابطال  عدم 
ارزشیابی مدارک علمی دانشگاه های خارج از کشور

1491 22 خرداد 1394 460  -200/13007 شماره  بخشنامه  از   10 بند  ابطال 
خصوص  )در  کشور  مالیاتی  امور  سازمان   1391/6/28

مالیات برخی از مشاغل از جمله داروخانه ها(

1500 22 تیر 1394 513/1 رفع ابهام از دادنامه شماره 513-1391/7/24 هیأت عمومی 
دیوان عدالت اداری )در خصوص مستمری بازنشستگی  تامین 

اجتماعی(
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1505 23 شهریور 1394 709  1391/6/20-523/47555 شماره  بخشنامه  ابطال   -1
 -2 )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  فرهنگی  امور  معاون 
معاون   1391/4/23-700/91/30759 بخشنامه  ابطال 
نحوه  بهزیستی کشور )در خصوص  اجتماعی سازمان  امور 

پرداخت کمک هزینه شهریه دانشجویان معلول(

1511 24 شهریور 1394 783 شماره  مصوبه   14 ردیف  از   5 و   2  ،1 بندهای  ابطال 
اسالمی شهر گرگان  86/25442/3-1386/11/11 شورای 
و  اراضی  کاربری  تغییر  بابت  عوارض  اخذ  خصوص  )در 

امالک(

1519 18 آذر 1394 -546-545
547

اصالح رأی شماره 545 الی 547-1388/7/6 هیئت عمومی 
)در خصوص احتساب افزایش سنوات کار با اشعه(

1523 15 دی 1394 1183 و  سنجش  شورای   1392/9/6 مورخ  مصوبه   2 بند  ابطال 
در  تحصیلی  سوابق  تأثیر  خصوص  )در  دانشجو  پذیرش 

کنکور 1393(

1529 22 دی 1394 1205 ابطال بند 3 از بخش )ز( فصل سوم دفترچه آزمون کنکور 
سراسری سال 1394)در خصوص پرداخت شهریه تحصیل 
در مقطع دکترا توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از 

آموزش رایگان برخوردار بوده اند(

1533 29 دی 1394 1218 دیوان  دادرسی  آیین  و  تشکیالت  قانون   91 ماده  اعمال 
عدالت اداری نسبت به رأی شماره 667-1388/9/16 هیأت 
افزایش  اداری )در خصوص خواسته  عمومی دیوان عدالت 

حقوق متناسب با نرخ تورم در سال 1386(

1536 20 بهمن 1394 1261 هیأت   1385/12/22 مورخ  صورت جلسه   20 بند  ابطال 
درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  امنای 
ارائه  چگونگی  مورد  در  تصمیم  اتخاذ  )در خصوص  تهران 

خدمات درمانی(

1540 20 بهمن 1394 1259 اردبیل در سال  تعرفه عوارض محلی شهر  ابطال ماده 14 
خصوص  )در  اردبیل  شهر  اسالمی  شورای  مصوب   1388
محاسبه بهاء خدمات احداث مازاد تجاری، اداری، صنعتی، 
کارگاهی، مؤسسات غیرانتفاعی، بهداشتی، درمانی آموزشی 

و آموزش عالی فرهنگی، هنری، ورزشی و غیره(

1545 4 اسفند 1394 1269 مصوبه شماره 88/3983/ش-1388/11/10 شورای  ابطال 
و  ها  بانک  سالیانه  عوارض  تعیین  در  اراک  شهر  اسالمی 
موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و عوارض تابلو از 

موسسات )از جمله عوارض تابلوهای پزشکان(

1550 18 اسفند 1394 1317  1394/3/16-2586921 شماره  بخشنامه  ابطال  عدم 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز )در 

خصوص تعرفه پزشکان در بخش خصوصی(
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1553 25 اردیبهشت 1395 226 عدم ابطال دستورالعمل های شماره 96539-1392/6/10 و 
اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی )در خصوص مرخصی زایمان(

1558 27 اردیبهشت 1395 53-54 به  تهران  شهر  اسالمی  شورای  مصوبات  عمومیت  ابطال 
و   1382/11/21 مورخ   160-460-16257 شماره های 
 2 بند  ابطال  و   21/12/1384 مورخ   160-701-21154
 11/11/183 مورخ   160-609-21031 شماره  مصوبه 
معرفی  تابلوی  جمله  )از  تابلو  عوارض  تعیین  خصوص  در 

پزشکان(

1564 14 خرداد 1395 78 3/1861/ش- مصوبه   3 ماده   10 و   2 بندهای  ابطال 
مؤسسات  که  مشهد  شهر  اسالمی  شورای   1386/5/23
کلینیک  مسقف  فضای  و  خصوصی  درمانی  و  بهداشتی 
بهره برداری  خدمات  بهای  مشمول  را  شخصی  اورژانس  و 

تجاری تلقی کرده است

1570 1 تیر 1395 259-258  1391/3/1-91/20/13675 شماره  بخشنامه  ابطال  عدم 
اصالحیه  تسری  قسمت  در  کشاورزی  جهاد  وزارت 
کشور  ورودی  مبادی  در  دستورالعمل ضدعفونی خودروها 

به قراردادهای قبلی بخش غیردولتی

1576 22 تیر 1395 225-224 هـ-  46527 92091/ت  شماره  تصویب نامه  ابطال  عدم 
1392/4/19 هیأت وزیران )در خصوص مرخصی زایمان(

1583 5 مرداد 1395 297 عدالت  دیوان  شعب  از  شده  صادر  آراء  در  تعارض  اعالم 
اداری  و صدور رای وحدت رویه در خصوص روشهای رد 
دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا )مرتبط با 

پرداخت هزینه های درمان جانبازان( 

1585 12 مرداد 1395 321 الی 326 یزد،  سلماس،  شهرهای  اسالمی  شوراهای  مصوبات  ابطال 
میبد، رشت، خمینی شهر، مشکین دشت، در خصوص وضع 

عوارض )مرتبط با عوارض داروخانه و مطب پزشکان(

1593 24 مرداد 1395 482 مدیرکل   1393/3/19-49517 شماره  دستورالعمل  ابطال 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  خدمت  جبران  و  کار  روابط 
در  کارگر  مادران  اشتغال  وضعیت  خصوص  )در  اجتماعی 

ایام شیردهی(

1600 26 مرداد 1395 298-307 شماره1393/9/24-49/5  بخشنامه  )ب(  بند  ابطال  عدم 
خصوص  )در  اجتماعی  تأمین  سازمان  »مستمری ها« 

پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور(

1604 3 شهریور 1395 273 ابطال بند 3 ماده 5، مواد 11 و 13 و بندهای 1 و 2 ماده 14 
پیوست شماره 1 آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی 

مصوب 1390/6/1 وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری.
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1616 9 شهریور 1395 391-392 وزیر  242751/و-1391/12/28  شماره  نامه  ابطال  عدم 
-161816/15 بخشنامه  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 

1391/8/6 معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس 
خصوص  )در  ممیزه  هیئت های  و  امنا  هیئت های  مرکز 
آیین نامه های استخدامی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت 

علمی(

1620 16 شهریور 1395 273/2 دیوان  دادرسی  آیین  و  تشکیالت  قانون   13 ماده  اعمال 
هیأت   1395/4/29-273 شماره  رأی  در  اداری  عدالت 
عمومی و تسری زمان ابطال مصوبه به زمان تصویب آن )در 

خصوص ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی(

1622 16 شهریور 1395 415 ابطال بندهای 2، 3 و 12 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای 
مصوب   1388 سال  در  اجرا  برای  قم  شهرداری  خدمات 
خصوص  )در  تصویب  تاریخ  از  قم  شهر  اسالمی  شورای 
نصب تابلو سر درب اماکن تجاری و اداری و بانک ها و دفاتر 

پزشکان و وکال و ...(

1629 7 آذر 1395 494 الی 508 و  ثبت نام  راهنمای  یک  شماره  دفترچه  »و«  بند  ابطال 
 8-1 بند  از  قسمتی  و  سراسری 1395  آزمون  در  شرکت 
آزمون سراسری  تحصیلی  رشته  انتخاب  راهنمای  دفترچه 
سال 1395 دانشگاه و مؤسسات عالی سراسر کشور از تاریخ 
مقطع  در  تحصیل  شهریه  پرداخت  خصوص  )در  انتشار 
دکتری توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش 

رایگان برخوردار بوده(.

1633 6 مهر 1395 425 ابطال بند 5 بخشنامه چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی 
شورای اسالمی شهر محمدشهر در سال 1395 در خصوص 
عوارض بر قراردادها و پیمان ها از جمله قرارداد برای انجام 

تعهد کاری در زمینه فعالیت های پزشکی

1636 11 آبان 1395 519 اعالم تعارض در آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری 
)رأی وحدت رویه در خصوص پرداخت 2 درصد از مستمری 
جانبازان برای برخورداری از خدمات درمانی توسط دولت(

1639 11 آبان 1395 520 رد درخواست اعتراض به بخشنامه 1393/10/8-77/89548 
دانشگاه آزاد اسالمی )در خصوص قطع همکاری با اعضای 
شاغل  یا  بازنشسته  نیمه وقت  یا  تمام وقت  علمی  هیأت 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  با  که  دیگر  مؤسسات  و  دانشگاه  در 

همکاری دارند(

1641 25 آبان 1395 570 ابطال بخشنامه های معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری 
و  رئیس جمهور  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  معاونت 
امور مجلس و استان های معاونت توسعه  معاون حقوقی و 
مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص مصادیق 

سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف
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1648 7 آذر 1395 494 الی 508 و  ثبت نام  راهنمای  یک  شماره  دفترچه  »و«  بند  ابطال 
 8-1 بند  از  قسمتی  و  سراسری 1395  آزمون  در  شرکت 
آزمون سراسری  تحصیلی  رشته  انتخاب  راهنمای  دفترچه 
سال 1395 دانشگاه و مؤسسات عالی سراسر کشور از تاریخ 
مقطع  در  تحصیل  شهریه  پرداخت  خصوص  )در  انتشار 
دکتری توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی از آموزش 

رایگان برخوردار بوده(

1652 23 آذر 1395 724 رد درخواست ابطال نامه شماره 1392/2/9-92/30/7568 
پروانه های  صدور  خصوص  )در  کشور  دامپزشکی  سازمان 
درمانی  امور  به  اشتغال  و  آزمایشگاه  درمانگاه،  بیمارستان، 

دامپزشکی(

1655 23 آذر 1395 728 در  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیأت  صالحیت  عدم 
تخصصی  دانشنامه  آزمون  نتیجه  ابطال  به  رسیدگی 

دندانپزشکی

1656 23 آذر 1395 729 الی 737 -92/16246 شماره  بخشنامه  ب  و  الف  بندهای  ابطال 
شماره  بخشنامه   1-1 ردیف  و  یک  بند   ،1392/1/26
شماره  بخشنامه   2 و   1 مواد  و   1392/5/1-92/129075
-60/1006 شماره  ب  بند  و   1392/9/16-60/1015

1392/4/9 بانک مرکزی ناظر بر پرداخت مابه التفاوت نرخ 
تاریخ  از  کاال  واردکنندگان  توسط  مبادله ای  و  مرجع  ارز 

تصویب

1662 30 آذر 1395 747-748 بند 5 صورت جلسه مورخ 1392/11/23 کمیسیون  ابطال 
طرح تفصیلی شهر مشهد )در خصوص الزام تأمین پارکینگ 

برای واحدهای درمانی(

1668 30 آذر 1395 749 الی 751 شهر  اسالمی  شورای  عوارض  تعرفه   14 بند  الف-  ابطال 
قدس در سال 1394 ب- بند 2-12 تعرفه عوارض شورای 
 8 بند  ج-   1395 سال  در  هشتگرد  جدید  شهر  اسالمی 

تعرفه عوارض شورای اسالمی شهر شهریار در سال 1395

1671 30 آذر 1395 752 -833 شماره  مصوبه  از  آن  تبصره های  و   10 ماده  ابطال 
)در خصوص  رفسنجان  اسالمی شهر  1388/11/4 شورای 
و  پزشکی  کلینیک های  پارکینگ  حذف  یا  کسر  عوارض 

مراکز درمانی(

1675 1 دی 1395 683 جلسه  ششمین  و  چهارصد  مصوبه   2 و   1 بندهای  ابطال 
عوارض  خصوص  در  کاشان  شهر  اسالمی  شورای  رسمی 

تابلوها
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1678 2 دی 1395 586 الی 589 شماره 9668-400/د- نامه  تصمیم  بند »ب«  ابطال  عدم 
)در  پزشکی  آموزش  و  بهداشت، درمان  وزارت   1393/6/1

خصوص تأسیس مطب در اوقات خارج از ساعت تعهد(

1683 7 دی 1395 770-771 عوارض  تعرفه  از  آن  ذیل  بندهای  کلیه  و   22 ماده  ابطال 
محلی سال 1391 مصوب شورای اسالمی شهر میانه مبنی 
برای  شهرداری  به  عوارض  و  ملک  از  قسمتی  واگذاری  بر 
تغییر کاربری و تفکیک )مرتبط با کاربری اراضی بهداشتی(

1690 14 دی 1395 812 الی 814  -395/100/70/16123 شماره  مصوبه  ابطال  عدم 
نظام  سازمان  نظارت  و  برنامه ریزی  معاون   1395/3/29
پزشکی  نظام  سازمان  مصوبات  ابطال  )تقاضای  پزشکی 
هیأت  در  رأی  صدور  و  رسیدگی  قابل  اسالمی  جمهوری 

عمومی دیوان عدالت اداری نیست(

1691 16 دی 1395 699 الی 704 همدان، شهرقدس،  اسالمی شهرهای  شورای  تعرفه  ابطال 
صفادشت، مالرد، شهریار و شهرجدید هشتگرد )در خصوص 
بهداشتی- کاربری  جمله  از  کاربری  تغییر  عوارض  وضع 

درمانی(

1698 19 دی 1395  1233 الی
1236

1- ابطال قسمت دوم مصوبه شماره 17633- 1389/6/27 
تابلوهای معرف محل  برای  شورای اسالمی شهر شیراز که 
که خارج از شرایط و ضوابط مندرج در بندهای الف، ب، ج 
ردیف اول مصوبه تعیین عوارض کرده است. 2- ابطال بند 
1-2 ردیف 2 مصوبه یاد شده در تعیین ضریب محاسبه و 
همچنین مصوبه شماره 35562- 92/8/14 شورای اسالمی 
 -17633 مصوبه  در  مندرج  ضرایب  آن  طی  که  شده  یاد 
89/6/27 در قسمت مربوط به اضافه مساحت تابلوهای معرف 
محل افزایش یافته است )مرتبط با عوارض نصب تابلو مطب 

پزشکان، دندانپزشکان و سایر حرف پزشکان(

1713 12 بهمن 1395 2/85 رد درخواست ابطال مصوبه هشتاد و یکمین جلسه نشست 
شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 1394/3/25)در 
خصوص تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش رشته های 

تخصصی پزشکی(.

1717 19 بهمن 1395 1223 نامه شماره 400/5054/د-1392/4/24 معاون  ابطال  عدم 
)در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  درمان 
فروش  و  ساخت  به  اشتغال  جهت  پروانه  صدور  خصوص 

عینک طبی(
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1723 19 بهمن 1395 1230  1393/10/17 مورخ  جلسه  بیست وپنجمین  مصوبه  ابطال 
موضوع  کرج،  شهر  اسالمی  شورای  تلفیق  کمیسیون 
در   1393/10/3-4/56/93/5475 شماره  صورت جلسه 
خصوص وضع عوارض تابلو در اجرای مقررات ماده 92 قانون 
تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 

1392

1726 20 بهمن 1395 1186 4/9456/د- شماره  های  بخشنامه  ابطال  درخواست  رد 
علوم  دانشگاه   1392/12/25 - و 4/11889/د   1394/9/3
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران )در خصوص 
و  مدیریت  العاده  فوق  و  شاغل  و  شغل  حق  تعیین  نحوه 

سرپرستی(

1729 10 اسفند 1395 1309-1310  ،1384/12/20- 2/6102/ش  شماره های  مصوبات  ابطال 
 - 3/91/2023/ش   ،1391/4/25  - 3/91/1782/ش 
شورای   1392/2/17  - 3/92/581/ش  و   1391/7/18
وضع  خصوص  )در  تصویب  تاریخ  از  مشهد  شهر  اسالمی 

عوارض اراضی مرتبط با کاربری بهداشتی(

1738 17 اسفند 1395  1356 الی
1359

 1394 سال  عوارض  تعرفه  دفترچه  از  قسمت هایی  ابطال 
با  )مرتبط  تصویب  تاریخ  از  مالیر  شهر  اسالمی  شورای 

کاربری های بهداشتی و درمانی(

1753 29 فروردین 1396 48 و   1388/12/26-31091 شماره  بخشنامه های  ابطال 
خصوص  )در  مالیاتی  امور  سازمان   1390/2/11-1833

معافیت مالیاتی شیرخشک(

1757 29 فروردین 1396 47 دوره  آموزشی  آیین نامه  از  آن  تبصره  و   40 ماده  ابطال 
پنجمین جلسه  و  )PHD( مصوب سی  دکتری تخصصی 
شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی از تاریخ تصویب )در 

خصوص ثبت موضوع پایان نامه و زمینه تحقیقاتی(

1766 29 فروردین 1396 به دلیل تصویب عوارض  ابطال مصوبه شورای شهر زرقان 
خارج از ضوابط مقرر در قانون مدیریت پسماند

1772 12 اردیبهشت 1396 83 ابطال دستورالعمل های شهرداری مشهد مبنی بر اخذ بیش 
از 20% از مساحت اراضی در قبال ورود به محدوده شهر 

)مرتبط با کاربریهای خدماتی از جمله کاربری درمانی(
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1779 12 اردیبهشت 1396 88 خصوص  در  اعتراض  مورد  نامه های  ابطال  درخواست  رد 
محاسبه حقوق بازنشستگی افراد خاص ارجاع پرونده جهت 
احتساب  خصوص  )در  دیوان  شعبه  به  موردی  رسیدگی 
فوق العاده جذب هیأت امناء به اعضای غیر هیأت علمی در 

حقوق بازنشستگان(

1785 12 اردیبهشت 1396 89  1392/11/17 مورخ  مصوبه   7 بند  ابطال  درخواست  رد 
خصوص  در  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیسه  هیأت 
معوقه  شهریه  پرداخت  نحوه  و  شاکی  دانشجویی  وضعیت 
وی و ارجاع پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان 
علوم  دانشگاه  رئیسه  هیأت  مصوبه  ابطال  خصوص  )در 

پزشکی شیراز مبنی بر پرداخت شهریه(

1786 19 اردیبهشت 1396 123 آیین  و  تشکیالت  قانون   92 ماده  اعمال  درخواست  رد 
ماده  اجرایی  آیین نامه   5 ماده  به  نسبت  دیوان  دادرسی 
مصوبه  موضوع  ایثارگران،  به  خدمات رسانی  قانون   66
وزیران  هیأت  هـ-1395/1/29   50558 8246/ت  شماره 
)در خصوص پرداخت شهریه تحصیلی مشمولین شاغل به 
تحصیل در واحدهای پردیس، خودگردان و بین الملل داخل 

دانشگاه های دولتی یا غیردولتی(

1788 19 اردیبهشت 1396 126 بهای خدمات  و  عوارض  تعرفه   27 2 جدول  ردیف  ابطال 
)در  سنندج  شهر  اسالمی  شورای  مصوب   1395 سال 
خصوص عوارض از اماکن درمانی- پزشکی که در کاربری 

غیر مرتبط مشغول فعالیت هستند((

1790 21 اردیبهشت 1396 574 -100/174 شماره  بخشنامه   5 و   4 بندهای  ابطال  عدم 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت   1394/3/2
تخصصی  دستیاران  قانونی  خدمت  طرح  خصوص  )در 

دندانپزشکی(

1797 26 اردیبهشت 1396 148 الی 152 گرگان،  کرج،  شهرهای  اسالمی  شورای  مصوبات  ابطال 
عوارض  وضع  خصوص  در  سنندج  و  همدان  بندرعباس، 
از تابلوهای معرف محل در اجرای مقررات ماده 90 قانون 
تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 

1392 )مرتبط با تابلوی مؤسسات پزشکی(
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1806 26 اردیبهشت 1396 153 تعرفه عوارض سال 1395 مصوب  از  بند 4-5  ابطال  عدم 
برقراری  اسالمی شهر جدید هشتگرد در خصوص  شورای 
تابلوی  با  )مرتبط  عمومی  معابر  در  تابلوها  نصب  عوارض 

مؤسسات پزشکی(

1809 30 اردیبهشت 1396 1449 اداری  عدالت  دیوان  از شعب  آراء صادره  در  تعارض  اعالم 
هیات  اعضای  بازنشستگی  خصوص  در  رویه  وحدت  )رأی 
درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی 

ایران(

1811 2 خرداد 1396 180 ماده 68 درخصوص  و  ماده 67  تا 17  بندهای 12  ابطال 
اقامتی و ماده  عوارض و اعطای پروانه کسب به تأسیسات 
شهرداری  عوارض  و  خدمات  بهای  تصویبی  تعرفه   66
)در   1392/11/15 مصوب   1393 سال  برای  سرعین 

خصوص هزینه های مدیریت پسماند(

1818 2 خرداد 1396 168 الی 173 5000/1687/د-  نامه  موضوع  پیشنهاد   2 بند  ابطال 
1394/6/10 معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  تخصصی  و 
درخصوص تجویز انتقالی یا مهمانی دانشجو به پردیس های 

خودگردان در قالب پرداخت شهریه اب

1824 2 خرداد 1396 177 بدوی  کمیته   1393/4/18 مورخ  صورت جلسه  ابطال 
تشخیص مشاغل سخت و زیان آور استان گیالن

1828 2 خرداد 1396 178 اداری شماره 2010/92/9548- 1393/5/3  ابطال دستور 
سازمان تأمین اجتماعی )در خصوص احتساب سوابق سخت 

و زیان آور(

1832 2 خرداد 1396 181  1396 سال  سراسری  آزمون  دفترچه  )و(  بند  ابطال 
دانشگاه ها و مؤسسات عالی کشور در اجرای مقررات ماده 
اداری  عدالت  دیوان  دادرسی  آیین  و  تشکیالت  قانون   92
مصوب سال 1392. )در خصوص پرداخت شهریه تحصیل 
در مقطع دکتری توسط داوطلبی که در مقطع کارشناسی 

از آموزش رایگان برخوردار بوده است(
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1834 15 خرداد 1396 38-37 شورای  ش-1386/6/29   3/3168 شماره  مصوبه  ابطال 
اسالمی شهر مشهد در خصوص تعیین بهای خدمات تغییر 

کاربری ها و افزایش تراکم

1842 23 خرداد 1396 245-246 ابطال نامه مدیرکل نظارت و ارزیابی فراورده های طبیعی، 
)در  بهداشت  وزارت  داروی  و  و مکمل سازمان غذا  سنتی 
خصوص معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر اقالم 

دارویی(

1848 23 خرداد 1396 247 معاون   1392/7/7 209/2166/د-  شماره  بخشنامه  ابطال 
توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی )در خصوص افزایش حقوق کارکنان به میزان نرخ 

تورم(

1856 29 خرداد 1396 138 رد درخواست لغو اثر از اقدامات وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در نحوه پذیرش در دوره دستیاری پزشکی 

و ارجاع پرونده به شعب دیوان جهت رسیدگی موردی

1857 30 خرداد 1396 271 ابطال بند 1 مصوبه مورخ 1393/8/1 کمیسیون نظارت بر 
سازمان های صنفی مرکز استان کرمانشاه )در خصوص نحوه 
صدور و تمدید پروانه کسب و در ارتباط با کسب و کارهایی 
که تولید دود یا عفونت نموده یا موجب تجمع حشرات و 

جانوران می شوند(

1861 30 خرداد 1396 268 الی 270 ابطال تبصره 1 بند 1 از ماده 3 آئین نامه اجرایی نحوه صدور 
و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی

1864 13 تیر 1396 318 بیمه  سازمان   1393/10/16 مورخ  بخشنامه  ابطال  عدم   
تأمین  خصوص  )در  مسلح  نیروهای  درمانی  خدمات 
صددرصد هزینه درمانی ایثارگران شاغل و افراد تحت تکفل 

آنان(
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1868 13 تیر 1396 324 آزمون  نتایج  به  به رسیدگی  عدم صالحیت هیات عمومی 
و  دستیاری  ارتقاء  آزمون  نتیجه  خصوص  )در  سراسری 

گواهینامه تخصصی(

1869 27 تیر 1396 383 بخشنامه شماره 220/820/12842- ابطال  درخواست  رد 
استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل   1393/7/6
رسیدگی  برای  دیوان  صالحیت  عدم  دلیل  به  مازندران 
)در  نمی باشد  آمره  قاعده  وضع  موجد  که  قواعدی  به 
خصوص هزینه های درمان و هزینه بیمه تکمیلی شاغلین و 

بازنشستگان ایثارگر و افراد تحت تکفل آن ها(

1872 27 تیر 1396 382 مصوب   1392 سال  خدمات  بهای  و  عوارض  تعرفه  ابطال 
شورای اسالمی شهر رشت در قسمت های مربوط به: تعیین 
حق النظاره  پارکینگ،  عوارض  آموزشی،  فضای  عوارض 
عوارض  پذیره،  عوارض  محاسبه  نحوه  ناظر،  مهندسین 
عوارض  )اعیانات(،  تراکم  بر  مازاد  از  حاصل  ارزش افزوده 
غیر  کاربری  در  اعیانات  استفاده  از  حاصل  ارزش افزوده 
عمومی  معابر  بر  مشرف  پیش آمدگی  عوارض  و  مرتبط 

)مرتبط با تعیین عوارض اعیانات با کاربری درمانی(

1882 3 مرداد 1396 407 ابطال بندهای 3، 7، 8، 9، 17، 20 و 21 از ماده 1 و مواد 2، 
17، 26، 27، 28، 30، 31 و 36 از آیین نامه اجرایی قانون 
آرایشی،  آشامیدنی،  خوردنی،  مواد  قانون   13 ماده  اصالح 
و  درمان  بهداشت،  وزارت   1391/7/18 مصوب  بهداشتی 

آموزش پزشکی

1890 3 مرداد 1396 413 ابطال مصوبه شماره 94/4703/ص - 1394/9/17 شورای 
عوارض  لغو  یا  برقراری  خصوص  )در  شیراز  شهر  اسالمی 
شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن( )مرتبط با عوارض 

پزشکان و حرف وابسته به پزشکی(
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1896 8 مرداد 1396 317 و  دانشگاه ها  معامالتی  و  مالی  آیین نامه   28 ماده  ابطال 
مصوب  کشور  منطقه شمال شرق  عالی  آموزش  مؤسسات 
هیأت  سوم  دوره  از  نشست  دوازدهمین   1386/4/9 مورخ 

امناء

1898 10 مرداد 1396 94/618  1390/7/9-9253 شماره  بخشنامه  از  قسمتی  ابطال 
سازمان امور مالیاتی کشور )در خصوص مشمولیت مالیات 

بر ارزش افزوده به بیمه تکمیلی درمان(

1902 23 مرداد 1396 240 بر  مبنی  وزیران  هیات   1395/2/19 مورخ  مصوبه  ابطال 
موکول شدن موافقت با امهال بازپرداخت تسهیالت خسارت 
دیدگان از حوادث غیرمترقبه مانند بیماری های همه گیر، به 

نداشتن بار مالی برای دولت

1906 24 مرداد 1396 489-490 ابطال مصوبه شماره 31166- 1391/11/9 شورای اسالمی 
هیات  و  پزشکان  شغلی  فعالیت  خصوص  در  شیراز  شهر 

وابسته در ساختمان های مسکونی تجاری، ملکی و ...

1908 24 مرداد 1396 482 مدیرکل   1393/3/19-49517 شماره  دستورالعمل  ابطال 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  خدمت  جبران  و  کار  روابط 
در  کارگر  مادران  اشتغال  وضعیت  خصوص  )در  اجتماعی 

ایام شیردهی(

1915 7 شهریور 1396 540  1394/7/26-20 شماره  صورت جلسه   1 بند  ابطال  عدم 
پرداخت  خصوص  )در  کردستان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
خدمات رفاهی به کارکنانی که از مرخصی زایمان استفاده 

می نمایند(

1917 7 شهریور 1396 544 بر  نظارت  کارگروه   1392/9/26 مورخ  مصوبه  ابطال 
مؤسسات اعزام دانشجو به خارج کشور
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1920 14 شهریور 1396 656 عدم ابطال بخشنامه شماره 4/1871/د-1393/3/4 معاونت 
)در  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه  مدیریت  و  توسعه 
خصوص پرداخت کمک هـزینه عائله مندی بـه کارمنـدان 

زن مجرد دانشگاه های علوم پزشکی(

1922 14 شهریور 1396 573 خدمات  بهای  و  عوارض  تعرفه   2 فصل   5 بخش  ابطال 
سال 1394 مصوب شورای اسالمی شهر کرج در خصوص 

عوارض کسری پارکینگ

1929 16 شهریور 1396 778 ماده  )الف(  بند  اجرایی  دستورالعمل   4-3 بند  ابطال  عدم 
خصوص  )در  دخانیات  با  مبارزه  و  کنترل  جامع  قانون   2
انواع مواد دخانی در  از شکل و کاربرد عطروطعم  استفاده 

تولید محصوالت خوراکی و غیره(

1941 21 شهریور 1396 575-576 عدم ابطال بند اول و دوم نامه شماره 400/4230 د-1393/3/11 
شماره  و  د-1393/4/11   400/6158 شماره  نامه های  و 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  د-1393/8/27   400/16606
پزشکان  مطب  پروانه  تمدید  یا  صدور  خصوص  )در  پزشکی 
و ضریب  انسانی  نیروی  تخصص مشمول طرح  فوق  و  متخصص 

کا توسط وزارت بهداشت(

1951 21 شهریور 1396 557 و   1391 سال  محلی  عوارض  تعرفه  از   )29-2( بندهای  ابطال 
)بند الف ردیف 2-29( از تعرفه عوارض سال 1393 و )بند 2 
ذیل تبصره 2 ماده 1-29( از تعرفه عوارض محلی سال 1394 
عـوارض  اخـذ  در قسمت  ارومیـه  اسالمی شهر  مصوب شورای 

پزشکان تابلوهای  از 

1959 28شهریور 1396 605 عدم ابطال دستورالعمل و آیین نامه پزشکی قانونی کشور در 
ارتباط با بررسی و تشخیص میزان آسیب به حس بویایی 
و تعیین ارش دیه مربوطه به علت مغایرت با اصل و تبصره 

ذیل ماده 693 قانون مجازات اسالمی
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1963 28شهریور 1396 606 عدم ابطال تبصره 1 بند 2 - الف صفحه 6 دفترچه آزمون 
سراسری سال 1395 سازمان سنجش و آموزش کشور )در 
مؤسسات  و  دانشگاه ها  به  ورود  سهمیه  اعطای  خصوص 
آموزش عالی و بورس های تحصیلی داخل و خارج از کشور 
فرصت های مطالعاتی و دوره های دکتری تخصصی به میزان 
20 درصد به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و 

همسر و فرزندان جانبازان باالی بیست وپنج درصد(

1968 28شهریور 1396 607-608-609 ابطال جداول 2-18، 2-13، 2-14 از تعرفه عوارض محلی 
سال 1395 شورای اسالمی شهر خرم آباد در اجرای مقررات 
عدالت  دیوان  دادرسی  آیین  و  تشکیالت  قانون   92 ماده 
اداری )در خصوص عوارض تغییر کاربری به سایر کاربری ها 

)ازجمله درمانی(

1977 28شهریور 1396 616 و  شصت  و  یکصد  مصوبه  )الف(  بند  ابطال  در خواست  رد 
پزشکی  گروه  علمی  انجمن های  کمیسیون  جلسه  یکمین 
پرونده  ارجاع  و  آموزش پزشکی  و  بهداشت، درمان  وزارت 
)در  اداری  عدالت  دیوان  به شعبه  موردی  جهت رسیدگی 

خصوص(

آرای هیئت عمومی آرای هیئت عمومی 
دیوان عدالت اداریدیوان عدالت اداری


