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مجموعه قوانین و مقررات نظام سالمت - رویه قضایی

دیباچه

ــر  ــهروندان ب ــق ش ــن ح ــران تأمی ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــل 29 قان ــب اص به موج
ــی  ــکی  حق ــای  پزش ــی  و مراقبت ه ــتی  و درمان ــات  بهداش ــورداری از خدم ــامل برخ ــامت، ش س
ــه  ــامت ب ــر س ــق ب ــت. ح ــده اس ــف ش ــن تکلی ــام ای ــه انج ــور ب ــت مأم ــی و دول ــت همگان اس
ــي دولت هــا اســت و  ــي و معنــوي، یکــي از دغدغه هــاي اصل ــاه جســمي، روان ــاي تأمیــن رف معن
در جوامــع پیشــرفته هــر روز بــر انتظــارات مشــروع عمومــي در خصــوص نقش آفرینــي دولت هــا 

ــود. ــزوده می ش ــه اف ــن زمین در ای
ــه اي  ــي جامع ــه ایران ــم جامع ــران ه ــامي ای ــوري اس ــاله جمه ــم انداز بیست س ــند چش در س
ــن  ــي« ترســیم شــده اســت. ای ــن اجتماع ــي و تأمی ــت غذای ــاه، امنی »برخــوردار از ســامت، رف
ــود  ــد ب ــت خواه ــت عدال ــا ســامت و رعای ــط ب ــات مرتب ــع مناســب خدم ــد توزی ــداف نیازمن اه
ــد.  ــی آن می باش ــای اصل ــی از پیش نیازه ــع یک ــع و مان ــل، جام ــفاف، کام ــي ش ــام قانون ــه نظ ک
نظامــي قانون منــد کــه در آن حقــوق و تکالیــف کنشــگران حــوزه ســامت اعــم از مســئوالن و 
ــا مراجعــه بــه قوانیــن و مقــررات به راحتــی  مــردم مشــخص بــوده و هــر شــخصی قــادر باشــد ب

ــی خــود آگاه شــود.  ــه حقــوق و تکالیــف قانون ب
ــق  ــد شناســایي دقی ــررات نیازمن ــن و مق ــه قوانی ــان حــوزه ســامت ب تســهیل دسترســی ذینفع
ــا اســتفاده از ایــن امــر بتــوان ظرفیت هــاي  ــا ب نظــام قانونــي کشــور در حــوزه ســامت اســت ت
قانونــي موجــود کشــور را کــه ممکــن اســت بــه جهــت پیچیدگي هــاي ناشــي از مشــکات تعــدد 
ــا،  ــح و طــرح ه ــه لوای ــا ارائ ــوده ب ــده باشــد را شناســایی و مشــکل یابی نم ــول مان ــن، مغف قوانی

ــاند.  ــی رس ــب مراجــع قانون ــه تصوی ــن گره گشــا را ب قوانی
در راســتاي چنیــن اهدافــي، »طــرح تنقیــح و تدویــن قوانیــن و مقــررات در حــوزه ســامت«، در 
ــه  ــامت جامع ــن س ــي تأمی ــی اصل ــوان متول ــکي به عن ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش
ــا افزایــش دسترســی  ــه اجــرا گذاشــته شــده اســت. تنقیــح قوانیــن حــوزه ســامت ب ــه مرحل ب
بــه قوانیــن و مقــررات الزم االجــرا و معتبــر، پاســخگویي مســئوالن در حــدود اختیــارات ایشــان 
و افزایــش کارایــي قوانیــن را در پــي خواهــد داشــت و بــا ارائــه تصویــر روشــني از نظــام قانونــي، 
نیازهــاي کشــور را در زمینــه مقررات گــذاري در حــوزه ســامت روشــن نمــوده، مؤلفــه حاکمیــت 
ــون را کــه یکــي از شــاخص هاي اصلــي در ســنجش شــفافیت و اثربخشــی و ارتقــاء ســامت  قان
ــه و حاکمیــت  ــت در جامع ــوان یکــي از معیارهــاي اســتقرار عدال ــک نظــام اداري اســت، به عن ی

ــد. ــن می نمای ــون، تأمی قان
مجموعــه چندجلــدی حاضــر تحــت عنــوان »مجموعــه آرای هیــات عمومــی دیــوان عدالــت اداری 
در حــوزه ســامت« اقدامــی مؤثــر در طــرح تنقیــح و تدویــن قوانیــن و مقــررات حــوزه ســامت 
ــا  اســت. ایــن مجموعــه کــه توســط »مرکــز ملــی تحقیقــات حقــوق ســامت« تدویــن شــده، ب
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اســتخراج آراء هیــات عمومــی دیــوان عدالــت اداری مرتبــط بــا حــوزه ســامت و وظایــف وزارت 
ــدای  ــوان از ابت ــن دی ــده از ای ــادر ش ــوع آرای ص ــکی از مجم ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش
تاســیس )ســال 1361(، گام ارزشــمندی در تبییــن و تفســیر قوانیــن و مقــررات حــوزه ســامت و 
تعییــن جایــگاه آنهــا در رویــه دیــوان عدالــت اداری محســوب شــده و در تنقیــح مقــررات مرتبــط 

بــا حــوزه ســامت اهمیــت قابــل توجهــی دارد. 

                                               دکــر بهــرام عیــن اللهــی

                                              وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی
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مجموعه قوانین و مقررات نظام سالمت - رویه قضایی

پیشگفتار

)الف(  بند  و  بند 7 سیاست های کلی سامت   1 به جزء  آموزش پزشکی مستند  و  بهداشت، درمان  وزارت 
ماده 72 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی ایران مصوب 
1395/12/21، به عنوان تولیت نظام سامت، وظایف عام سیاستگذاری اجرائی، برنامه ریزي هاي راهبردی، 
و  اساسی  قانون  در  شده  بیان  اهداف  تحقق  برای  را  سامت  حوزه  در  نظارت  و  اعتبارسنجی  ارزشیابی، 
و  از سوی دولت  فوق  اجرای وظایف  اصلی  نیازهای  پیش  از جمله  دارد.  برعهده  سیاستهای کلی سامت، 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آگاهی مجریان حوزه سامت از وظایف، مسئولیت ها و اختیارات 
قانونی خود می باشد؛ اما قوانین و مقررات راجع به وظایف دستگاهها، مجریان و نیز سایر اشخاص حقیقی 

مربوط به حوزه سامت، پراکنده، حجیم، متعدد و متورم شده است. 
عاوه بر این، یکي از پیش نیازهاي اصلي اجراي کامل طرح ها و برنامه ها در نظام سامت، » آگاه سازي مردم 
از حقوق«1 خود و آگاهي مجریان حوزه سامت از حقوق و مسئولیت ها و اختیاراتشان، شفاف سازي قوانین و 
مقررات حوزه سامت و تدوین قوانین و مقررات جهت بهینه و کاراسازي خدمات سامت و جبران کمبودهاي 
از رهگذر قوانین و  به اهداف  برای اجرا و وصول  برنامه ای در نظام سامت  این حوزه مي باشد. هر طرح و 
مقررات عبور می کند، بنابراین چالش های قوانین و مقررات می تواند در عدم تحقق اهداف پیش بینی شده 

برای طرحها و برنامه ها موثر باشد.
نظارت بر اجراي قوانین و مقررات و رعایت دامنه اختیارات قانوني مقامات عمومي و ابطال اعمال و تصمیمات 
مغایر قانون این مقامات در حوزه سامت، یکي دیگر از مولفه هاي حاکمیت قانون در حوزه سامت می باشد که 
توجه به آن ضرورت دارد. در راستاي تحقق این امر، پس از انقاب اسامي، » دیوان عدالت اداري« به منظور 
نظارت بر اعمال و تصمیمات مجریان قانون و با توجه به تجربه تلخ مردم از اعمال دلبخواهانه اقتدارات دولتي 
توسط ماموران و تصمیم گیران اجرایي نظام سابق، در قانون اساسی جمهوری اسامی ایران پیش بیني گردید. 
این دیوان به عنوان یکي از مهم ترین بازوان اجرایي حاکمیت قانون از موقعیت ممتازي در نظام قضایي ایران 
برخوردار است. شهروندان مي توانند با توجه به صاحیت هاي تعریف شده براي این نهاد به آن مراجعه نموده و 
شکایت خود را از اعمال و تصمیمات مغایر قوانین مقامات عمومي مطرح نموده و این دیوان قادر خواهد بود، 
با اعمال صاحیت هاي خود با ابطال این تصمیمات و اقدامات، از حقوق شهروندان در مقابل تعدیات مقامات 
از مهم ترین صاحیت هاي  نماید. یکي  قانون فراهم  براي حاکم ساختن  را  عمومي محافظت نموده و زمینه 
این دیوان در راستاي حمایت از حقوق شهروندي، ابطال آئین نامه هاي مغایر قانون و صدور آراي ایجاد رویه و 

وحدت رویه است. 
صدور این آرا از چند جهت حائز اهمیت است: اوالً این دیوان با تفسیر قضایي قوانین، حدود اختیارات مقامات 
عمومي را تعیین مي نماید و مقامات عمومي با توجه به این تفاسیر مي توانند تصمیمات خود را در هماهنگي 
هرچه بیشتر با قانون اتخاذ نمایند. ثانیاً مقامات، مجریان و شهروندان پیش از طرح شکایت، با مطالعه این آرا، 
نتیجه اقدامات خود را پیش بیني مي کنند؛ امري که جهت کاهش حجم پرونده هاي قضایي و کاهش هزینه هاي 

1.  جزء 2 بند 1 از سیاست هاي کلي سامت
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عمومي از اهمیت بسزایي برخوردار است. 
امور مجلس وزارت  و  اهداف معاونت حقوقی  اجرای  نظام سامت در  آرای  و  قوانین، مقررات  مجموعه های 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تنقیح قوانین و مقررات حوزه سامت جهت افزایش شفافیت و 
ساده سازی قوانین و مقررات حوزه سامت منتشر می گردد. مجموعه حاضر در چند جلد بر آرای صادره از 
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه سامت تمرکز دارد و از سلسله کتاب های منتشر شده در راستای 
نیل به اهداف فوق می باشد که توسط مرکز ملی تحقیقات حقوق سامت تدوین گردیده است. با توجه به 
وسعت موضوعات تحت شمول حوزه سامت، این مجموعه با رویکردي متفاوت از سایر مجموعه هاي مشابه 
موجود، با اختصاص کدهاي موضوعي به آرا هیأت عمومي دیوان عدالت اداري، تاش نموده است که دسترسي 

شهروندان، مقامات و مجریان به رویه قضایي را تسهیل کند. 
جمع آوري و بررسي تخصصي آرا هیأت عمومي دیوان عدالت اداري در حوزه سامت مي تواند نقشه راهي را در عرصه 
حقوق سامت بگشاید و با نمایاندن نحوه نظارت قضایي بر این حوزه، خألها، حق هاي شهروندي و نحوه احقاق حقوق 
مذکور را تبیین نماید. امید است این مجموعه که بخشي از گزارش طرح پژوهشي تنقیح قوانین، مقررات و آرای 
 حوزه سامت است، ابزاري جهت ارتقاي حاکمیت قانون در حوزه سامت بوده و یاري گر شهروندان، تصمیم سازان و 

تصمیم گیران این حوزه قرار گیرد.

                                                                 دکر حســنعلی غفاری            

                                                                 معاون حقوقی و امور مجلس
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مجموعه قوانین و مقررات نظام سالمت - رویه قضایی

	
از جمله نتایج طرح تنقیح قوانین و مقررات نظام سامت شناسایی تعداد 2296 قانون مرتبط با حوزه سامت 
در تاریخ قانونگذاری کشور است. بررسی این قوانین نشان می دهد که بخش عمده ای از آنها، به اصاح قوانین 
قبلی اختصاص دارد، بی آنکه وضعیت قوانین قبلی روشن شده باشد. به عنوان مثال فقط در خصوص تشکیل 

وزارتخانه متولی نظام سامت قوانین ذیل به تصویب رسیده است:
1- ماده 3 قانون اصاح قانون بودجه سال 1320 کشور )مصوب 1320/8/8( که به موجب آن اداره کل بهداری 
وزارت داخله وقت، تبدیل به وزارت بهداری گردیده است. با وجود تصویب این قانون در سال 1320، قوانین 
قبلی نظیر قانون تمرکز موسسات صحی مملکتی در اداره کل صحیه )مصوب 1305( و قانون اصاح قانون 
تاسیس دانشگاه راجع به دانشکده پزشکی )مصوب سال 1319( که به موجب آن بیمارستان های تهران ضمیمه 

دانشکده پزشکی می شوند، همچنان به قوت خود باقی است.
2- قانون سازمان وزارت بهداری )مصوب 1324( که ساختار و وظایف وزارت بهداری را تعیین می کند. در این 

قانون نیز هیچ یک از قوانین قبلی لغو و نسخ نشده است.
رفاه  وزارت  وظایف  آن  به موجب  که   )1355/4/10 )مصوب  بهزیستی  و  بهداری  وزارت  تشکیل  قانون   -3
و  بهداری  وزارت  به  بهداری،  وزارت  از  وزارتخانه  نام  و  وقت محول گردید  بهداری  وزارت  به  وقت  اجتماعی 
بهزیستی تغییر یافت. در این قانون تصریح شده است که وظایف وزارت بهداری به وزارت بهداری و بهزیستی 
منتقل می گردد. بنابراین همچنان قوانین قبلی - جز در مواردی که مغایر این قانون است - معتبر محسوب 
می شود. به عبارت دیگر برای یافتن وظایف وزارت بهداری و بهزیستی، باید همه قوانین قبلی را بررسی نمود.

4- قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )مصوب 1364/9/6( که به موجب ماده 2 آن کلیه 
وظایف و اختیارات وزارت بهداری و بهزیستی و نیز آن دسته از وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و آموزش 

عالی وقت که در زمینه بهداشت و درمان و آموزش و پژوهش پزشکی است به این وزارتخانه منتقل می شود.
5- قانون تشکیات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی )مصوب 1367/3/3(: در ماده 1 این 
قانون، وظایف این وزارتخانه به نحوی تعیین شده که در نگاه اول به نظر می رسد ماده مذکور حاوی تمامی 
وظایف وزارت یاد شده است، ولی با توجه به تصریح ماده 7 همین قانون، وظایف مقرر در قوانین قبلی نیز در 

حدود عدم مغایرت با این قانون هنوز به قوت خود باقی است.
هیچ یک از قوانین فوق به روشنی تکلیف قوانین قبلی را تعیین نکرده است و با توجه به اصل عدم نسخ، تا 
زمانی که تعارض و عدم امکان جمع دو قانون مسلم نباشد، نمی توان قائل به نسخ هیچ یک شد. به عنوان مثال 
در ماده 1 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب 1355، » تنظیم خانواده و امور جمعیت« یکی از 
اهداف تشکیل این وزارتخانه است؛ ولی در قوانین بعدی این وظیفه قید نشده است. با این حال از آنجا که در 
قوانین بعدی به انتقال وظایف وزارت بهداری و بهزیستی به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تصریح 

شده است، باید قائل به انتقال این وظیفه به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شد1.

1. شایان ذکر است که سیاست های کلی جمعیت در اجرای اصل یکصد و دهم قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری اباغ گردیده 

مقدمه
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بررسی قوانین و مقررات حاکم بر نظام سامت نشان می دهد که این حوزه همزمان با سه چالش عمده » عدم ثبات «، 
» عدم توسعه سیاست مقررات گذاری و در نتیجه فقدان وجود مقررات کافی در برخی حوزه ها « و » رعایت قانون « 
روبه رو است. نتیجه این وضع آن است که نظام سامت از دو عارضه تورم قوانین و مقررات و خاء قانونی به طور 
همزمان رنج می برد. به بیان صریح تر مسائل عمده نظام قانونگذاری کشور دامنگیر قوانین و مقررات این حوزه نیز بوده 
است: ابهام قوانین و دشواری درک و دریافت مراد مقنن، صعوبت شناسایی قوانین و مقررات معتبر از نامعتبر، متناقض 
بودن قوانین، عدم ثبات نسبی قوانین، عدم رعایت سطح قانونگذاری، نبود فرایند و چرخه کامل مقررات گذاری و 
اجرای فرایند ناقص فعلی، هزینه باالی قانونگذاری و عدم ارزیابی اثرات قانونگذاری در زمره مهم ترین این مسائل است.

چالش های متعدد قوانین و مقررات حوزه سامت، برای مخاطبان این قوانین اعم از اشخاص حقوقی حقوق 
عمومی و اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی، مشکات متعددی را به وجود آورده است. کاهش امنیت 
حقوقی و عدم قطعیت روابط حقوقي یکی از این مشکات است. منظور از امنیت حقوقی سازوکارهایی است که 
از طریق آن اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با حوزه سامت، با آگاهی از حقوق و تکالیف خود، اهداف زندگی 
فردی و اجتماعی خود را در شرایط کنونی و آینده محقق  می سازند. ابهام و پیچیدگی قوانین امکان پیش بینی 
نتیجه اختافات در صورت مراجعه به دادگاه را دشوار می کند. نتیجه چنین وضعی، کاهش رعایت پذیری قوانین 

و مقررات خواهد بود که افزایش دعاوی و اختافات را به دنبال خواهد داشت.
چالش ها و مشکات فوق الذکر زنگ خطری است که اهمیت اجرای » طرح تنقیح قوانین و مقررات حوزه سامت « 
را برجسته می کند. هدف از این طرح، بررسی تاثیرات قوانین و مقررات بر یکدیگر، استخراج قوانین منسوخه صریح 
و ضمنی و انتشار قوانین معتبر با در نظر گرفتن اصاحاتی است که تحت تاثیر قوانین بعدی و تغییرات نظام 
حقوقی در متن این قوانین به وجود آمده است. در همین راستا اجرای طرح تنقیح قوانین و مقررات حوزه سامت 

از اواخر سال 1393 در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سه مرحله زیر آغاز شده است:
الف:	تنقیح	قوانین	حوزه	سالمت: تنقیح قوانین با تصویب » قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین 
و مقررات کشور« )مصوب 1350/12/29( به صورت جدی در نظام حقوقی کشور مطرح شده است. با وجود 
تاش های ارزشمند انجام شده در این حوزه، تمامی تاش ها در مرحله » تنقیح - اجرا « باقی مانده است. ولی در 
طرح تنقیح قوانین و مقررات حوزه سامت پس از اجرای مرحله »  تنقیح - اجرا «، » قانون جامع سامت « که 
اولین نمونه » تنقیح - تقنین « در نظام حقوقی جمهوری اسامی ایران خواهد بود، در دستور کار قرار گرفته است. 
تصویب »قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سامت« در سال 1399، یکی از نتایج و خروجی های 

تنقیح قوانین حوزه سامت محسوب می شود.
ب:	تنقیح	مقررات	حوزه	سالمت: در طول تاریخ قانونگذاری کشور، تعداد زیادی از مقررات در حوزه 
سامت به تصویب رسیده است. بررسی این مقررات، کدگذاری آنها ذیل فهرست نظام جامع سامت، بررسی 
تاثیرات این مقررات بر یکدیگر، خروج مواد و مصوبات منسوخه صریح و ضمنی و سرانجام ارایه یک متن معتبر 
و به روز از مقررات حوزه سامت که حاصل بررسی مقررات موجود بوده است، بخش دیگری از طرح تنقیح 

قوانین و مقررات حوزه سامت را تشکیل می دهد.
ج:	رویه	قضایی	موجود	در	نظام	سالمت:	مجموعه حاضر، حاصل اجرای بخش سوم از طرح تنقیح قوانین 

و در آن بر»ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی« و پوشش بیمه ای هزینه های 
زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان  و ...تاکید شده است. 



14

مجموعه قوانین و مقررات نظام سالمت - رویه قضایی

و مقررات حوزه سامت است که اختصاص به بررسی آرای صادره از دیوان عدالت اداری دارد.
تاریخچه	دیوان	عدالت	اداری

در ماده 2 »قانون راجع به شوراي دولتي« مصوب 1339/02/07، وظایفی مشابه »دیوان عدالت اداری« برعهده 
»شورای دولتی« گذاشته شد؛ اما این قانون به اجرا درنیامد. پس از پیروزی انقاب اسامی، اصول »یکصد و  هفتادم« 
و »یکصد و هفتاد و سوم« قانون اساسی، بنای تشکیل دیوان عدالت اداری برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص 
شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها را 
گذاشت. اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقرر می کند: »قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و 
آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری 
کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.« اصل یکصد و هفتاد و سوم 
قانون اساسی نیز مقرر کرده است: »به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا 
واحدها با آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام »دیوان عدالت اداری« زیر نظر رئیس قوه قضاییه 

تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.«
اولین »قانون دیوان عدالت اداری« در تاریخ 1360/11/4 به تصویب رسید، به همین دلیل است که نخستین آرای 
گردآوری شده در این مجموعه، به سال 1361 برمی گردد. مستند به ماده 23 قانون مذکور، آیین دادرسی دیوان 
عدالت اداری توسط هیات عمومی دیوان تنظیم شد و در سال 1362 به تصویب شورای عالی قضایی وقت رسید. به 
دنبال آن، در سال 1385 قانون دیوان عدالت اداری با تغییرات قابل توجهی در تشکیات و نحوه رسیدگی توسط 
مجلس شورای اسامی تصویب و با توجه به برخی ایرادهای شورای نگهبان و اتخاد تصمیم در خصوص برخی از 
قسمت های آن در جلسه مورخ 1385/9/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت. آخرین تحول مهم در 
خصوص تشکیات و روند دادرسی دیوان عدالت اداری، تصویب »قانون تشکیات و آیین دادرسی دیوان عدالت 
اداری« در تاریخ 1390/9/22 در مجلس شورای اسامی است. مواد 10، 12، 89، 90 و 94 قانون اخیر، با توجه 
به ایرادهای شورای نگهبان با اصاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ  1392/3/25 موافق با 
مصلحت نظام تشخیص داده شد و دیگر مواد این قانون در تاریخ 1390/9/30 به تایید شورای نگهبان رسید؛ در 

نهایت این قانون در تاریخ 1392/5/2 در روزنامه رسمی منتشر شده است. 
به موجب ماده 124 »قانون تشکیات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری«، »قانون دیوان عدالت اداري« مصوب 
1385 و اصاحات بعدي آن و »آیین دادرسي دیوان عدالت اداري« مصوب 1379 قوه قضائیه صریحاً لغو شد. 
همچنین به موجب ماده 120 شعب تشخیص پس از رسیدگی به پرونده های موجود در زمان تصویب قانون 

منحل اعام شده است.
اهمیت	آراء	دیوان	عدالت	اداری

آنچه بررسی آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در طرح تنقیح قوانین و مقررات حوزه سامت برجسته 
می کند، اهمیت جایگاه این آرا در نظام حقوقی کشور است. دیوان عدالت اداری بر اساس اصل  یکصد و هفتاد و 
سوم قانون اساسی جمهوری اسامی ایران تاسیس شده اند. اصل  یکصد و هفتاد و سوم در خصوص جایگاه دیوان 
عدالت اداری مقرر می کند: »به  منظور رسیدگی  به  شکایات ، تظلمات  و اعتراضات  مردم  نسبت  به  مأمورین  یا 
واحدها یا آیین  نامه های  دولتی  و احقاق  حقوق  آنها، دیوانی  به  نام »دیوان  عدالت  اداری« زیر نظر رئیس  قوه  قضائیه  
تأسیس  می  گردد. حدود اختیارات  و نحوه  عمل  این  دیوان  را قانون  تعیین  می کند.« به موجب بند 2 ماده 12 و 
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ماده 89 قانون تشکیات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صدور »رای وحدت رویه« از وظایف هیئت عمومی 
این دیوان محسوب می شود. همچنین مطابق ذیل اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی و ماده 80 قانون تشکیات 
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع ابطال مصوبات دولتی خاف قانون 
است. عاوه بر این مطابق بند 3 ماده 12 قانون یاد شده صدور رای ایجاد رویه در مواردی که در موضوع واحد، آراء 
مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد، در زمره وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت قرار دارد. در مجموعه 
حاضر، آراء هیئت عمومی در خصوص ابطال یا عدم ابطال مصوبات دولتی، آراء وحدت رویه و آراء ایجاد رویه در 

حوزه سامت جمع آوری و طبقه بندی موضوعی گردیده است.
ماده 89 قانون تشکیات و آیین دادرسي دیوان عدالت اداري )مصوب 1392/03/25( در خصوص اعتبار آرای 
وحدت رویه دیوان عدالت اداری مقرر می کند: » ... این رأي براي شعب دیوان و سایر مراجع اداري مربوط در موارد 
مشابه الزم االتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمي شود لکن در 
مورد احکامي که در هیأت عمومي مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذي نفع ظرف یک ماه از تاریخ 
درج رأي در روزنامه رسمي حق تجدیدنظرخواهي را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظري که قبًا در 
پرونده دخالت نداشته ارجاع مي شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگي و صدور رأي بر طبق رأي مزبور است. « 
بنابراین آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در طرح تنقیح قوانین و مقررات حوزه سامت از چند 
جهت دارای اهمیت است: آرای وحدت رویه صادره در مقام تعارض آرا در موارد مشابه صادر می شود؛ بنابراین 
صدور این آرا قرینه ای بر وجود تعارض در قوانین در مقام اجرا است. بنابراین عما مهم ترین موارد تعارض در 
قوانین حوزه سامت استخراج می شود. هرچند موارد تعارض در اجرای قوانین محدود به آرای مذکور نمی شود 
چراکه تنها بخشی از موارد تعارض منتهی به طرح در دیوان می شود و برخی از این آرا منتهی به صدور رای 
وحدت رویه می شود. از سوی دیگر آرای وحدت رویه به خاطر اینکه برای مراجع قضایی و غیرقضایی الزم االتباع 
است از اهمیت و اعتبار ویژه برخوردار می باشد. بنابراین بررسی آنها در طرح تنقیح قوانین و مقررات حوزه 
نیز گاه  ایجاد رویه  آراء  یا  قانون  مغایر  ابطال مصوبات  آراء دیوان در خصوص  سامت الزم و ضروری است. 
متضمن داوری این مرجع قضایی، در خصوص اعتبار قوانین می باشد. باید اضافه کرد که آرای هیات عمومی 
دیوان عدالت اداری؛ اعم از آرای وحدت رویه یا ابطالی، در نوع برداشت مجریان قانون از آنها تاثیر می گذارد و 

می تواند در ایجاد رویه واحدی در اجرای قوانین اثرگذار باشد.
منابع	گردآوری	آراء

برای تهیه مجموعه حاضر، آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به نحوی مرتبط با حوزه سامت هستند، 
از منابع زیر جمع آوری شده است:

1. روزنامه رسمی
2. لوح جامع قوانین و مقررات جمهوری اسامی ایران و سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسامی ایران 

وابسته به معاونت حقوقی ریاست جمهوری
3. مجموعه چندجلدی آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتشره توسط انتشارات جنگل

4. وب سایت دیوان عدالت اداری
5. منابع و سوابق موجود در وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بررسی منابع فوق نشان می دهد که هیچ یک، نتوانسته است جامع تمامی آرای صادره از دیوان عدالت اداری در حوزه 
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سامت باشد. در مجموعه حاضر تا پاییز سال 1394 مجموع 616 رای در حوزه سامت شناسایی و منتشر شده است. 
عاوه بر این، بسیاری از آرایی که در جستجوی منابع مختلف در حوزه سامت استخراج شده، در روزنامه رسمی کشور 
به چاپ نرسیده است. آرایی نیز که در روزنامه رسمی به چاپ رسیده، گاه در سال های صدور خود منتشر نشده است.. 
برای رفع نقصان موجود، ناگزیر باید منابع مختلف مورد بررسی قرار می گرفت تا مجموعه ای کامل و جامع از آرای 
صادره در حوزه سامت استخراج شود. بنابراین می توان ادعا کرد که مجموعه حاضر، کامل ترین مجموعه منتشر شده 

است که آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه سامت را گردآوری کرده است.
ماک تایید یک رای برای درج در مجموعه حاضر، ارتباط آن با قلمرو نظام سامت است. در برداشت وسیع 
از حوزه سامت، تنها به درج آرای مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اکتفا نشده است؛ زیرا 
برخی از وظایف سایر دستگاه ها مرتبط با حوزه سامت است هرچند متولی آنها زیرمجموعه وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی قرار نگیرد. به عنوان مثال می توان به توانبخشی از وظایف سازمان بهزیستی، آلودگی 
آب و هوا از وظایف سازمان محیط زیست و بخش بیمه درمانی از وظایف سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد 
که در سیاست های کلی سامت )مصوب 1393/1/18( نیز به عنوان بخشی از نظام سامت مورد اشاره قرار 
گرفته است. عاوه بر این، برخی آرای صادره در رابطه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در نگاه 
اول ممکن است پیوستگی محکمی با حوزه سامت نداشته باشند، اما به دلیل اینکه این وزارتخانه و مراجعان 
به آن، اصلی ترین استفاده کنندگان مجموعه حاضر هستند، در این مجموعه منتشر شده اند. به عنوان مثال 
این  علیه  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  کارمندان  دعوای  منتشره در خصوص  آرای  به  می توان 
وزارتخانه اشاره کرد. همچنین باید توجه داشت که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارای دو دسته 
وظایف اصلی شامل » تأمین و تعمیم بهداشت و درمان « و » آموزش و پژوهش پزشکي« می باشد )ماده 1 قانون 
تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي( و کلیه اختیارات وزارت علوم در زمینه بهداشت، درمان، 
آموزش و پژوهش پزشکي به موجب ماده 2 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به این 
وزارتخانه منتقل شده است. بنابراین آرایی که به طرفیت وزارت علوم در حوزه سامت پیش از تصویب قانون 
تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي )مصوب 1364/7/9( صادر شده است، نیز در این مجموعه 

گردآوری شده است.
آرای	ایجاد	رویه

تفاوت عمده مواد 19 قانون 1385 و 12 قانون 1390 در بند 3 این مواد است. در قانون دیوان عدالت اداري 
)مصوب 1385/09/25( در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر می شد، هیات عمومی دیوان 
اقدام به صدور رای وحدت رویه می کرد اما در قانون الزم االجرای کنونی )مصوب 1390( در چنین شرایطی دیوان 
اقدام به صدور رای ایجاد رویه می کند. تفاوت آرای وحدت رویه و ایجاد رویه مستند به ماده 12 قانون تشکیات 
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این است که رای وحدت رویه در فرضی صادر می شود که در موارد مشابه 
آراء متعارض وجود داشته باشد اما در آرای ایجاد رویه بدون اینکه تعارضی رخ دهد، در موضوع واحد آراء مشابه 
متعدد صادر می شود که این آرا ضمن رای ایجاد رویه الزام آور می شوند. در مجموعه حاضر آرای وحدت رویه و 
ایجاد رویه همه ذیل عنوان وحدت رویه بررسی شده است. در کنار آرای وحدت رویه، آرا با خواسته ابطال نیز مورد 
بررسی قرار گرفته است. نمودار شماره )1( به مقایسه پراکندگی آرای صادره از جهت نوع خواسته ) ابطال مقررات 

دولتی یا صدور رای وحدت رویه یا ایجاد رویه ( از بهمن 1361 تا اردیبهشت 1384 می پردازد.
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در نمودار شماره 1 مشاهده می شود که از بهمن 1361 تا اردیبهشت 1384 آرایی که به دنبال طرح دعاوی با 
خواسته ابطال صادر شده است بیشتر از آرایی است که بدنبال تقاضای ایجاد یا وحدت رویه صادر گردیده اند.

نمودار	شماره	)1(

در دعاوی با خواسته ابطال، خواسته شاکی به یکی از سه حالت زیر منتهی شده است: حکم ورود )ابطال(، 
حکم رد )عدم ابطال( یا قرار رد درخواست. نمودار شماره )2( پراکندگی احکام ورود، رد و قرار رد درخواست 

در موارد درخواست ابطال مقررات از بهمن 1361 تا اردیبهشت 1384 را نشان می دهد.

نمودار	شماره	)2(
نمودار شماره 2 نشان می دهد که طرح خواسته ابطال در بیشتر موارد منتهی به حکم رد و صدور رای به عدم 
ابطال شده است. در مواردی که خواسته صدور رای وحدت رویه یا ایجاد رویه در هیات عمومی دیوان عدالت 

آرای تقاضای ابطال: 463 رای
آرای وحدت رویه )وحدت رویه و ایجاد رویه(: 153 رای

تعداد کل آرای تقاضای ابطال: 459 رای
رای ابطال: 134 رای

رای عدم ابطال: 290 رای
رد درخواست ابطال: 35 رای

خواسته	ابطال

وحدت	رویه

عدم	ابطال

ابطال

رد	درخواست
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اداری مطرح می شود، یا تعارض محرز بوده و رای وحدت رویه صادر شده است یا تعارض محرز نبوده و خواسته 
مذکور رد شده است. نمودار شماره )3( پراکندگی صدور یا رد درخواست صدور وحدت رویه از بهمن 1361 تا 

اردیبهشت 1384 را نشان می دهد.

نمودار	شماره	)3(

نمودار شماره 3 نشان می دهد که تقاضای صدور رای وحدت رویه از هیات عمومی دیوان در بیشتر موارد منتهی 
به صدور رای وحدت رویه شده است. 

آرای گردآوری شده به روش فوق، ذیل فهرست نظام جامع سامت طبقه بندی شده است. این فهرست حاصل بررسی 
»Code De La Sante Publique«1 و قوانین و مقررات حوزه سامت جمهوری اسامی ایران است و هر بخش 

1. »کد سامت عمومی« نظام حقوقی فرانسه
کد سالمت عمومی فرانسه به شش بخش به شرح زیر تقسیم شده است:

بخش اول: حفاظت کلي از سالمت
کتاب اول: حمایت از افراد در امر بهداشت و درمان

کتاب دوم: اهداء و استفاده از اجزاء و محصوالت بدن انسان
کتاب سوم: حمایت از سالمت و محیط زیست

کتاب چهارم: مدیریت کلي بخش سالمت
کتاب پنجم: مایوت، جزایر والي و فوتونا، سرزمین هاي جنوبي فرانسوي، نول کلدوني و پولینزي فرانسوي

بخش دوم: سالمت باروری، حقوق زن و حمایت از کودک 
کتاب اول: حمایت و ارتقا سالمت مادران و فرزندان

کتاب  دوم: خاتمه دادن داوطلبانه به بارداري
کتاب سوم: مراکز، خدمات و سازمان ها

کتاب چهارم: مایوت، جزایر والي و فونوتا و زمین هاي جنوبي فرانسوي، نول کلدوني و پلینزي فرانسه
بخش سوم: مبارزه علیه بیماري  و اعتیاد

کتاب اول: مبارزه علیه بیماري هاي واگیردار

تعداد کل آرای وحدت رویه: 153 رای
وحدت رویه: 115 رای

رد وحدت رویه: 38 رای

وحدت	رویه

رد	وحدت	رویه
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آن به فصل های متعددی تقسیم می شود. تقسیم بندی فهرست جامع سامت از 12 بخش اصلی شروع شده و به مرور 
به اجزای کوچک تری تقسیم می شود. 12 بخش اصلی فهرست نظام سامت که در اجرای همه بخش های طرح تنقیح 

قوانین و مقررات حوزه سامت ماک عمل بوده، به شرح زیر است:
1 - کلیات و ساختار

2 - حمایت های قانونی و حقوق شهروندی
3 - سازمان های حرفه ای بخش سامت

4 - بهداشت 
5 - درمان و توانبخشی

6 - نیروی انسانی بخش سامت
7 - تحقیقات و فناوری

8 - صاحبان حرف و ارایه دهندگان خدمات
9 - تجهیزات و ملزومات

10 - امور دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی

کتاب دوم: مبارزه علیه بیماري هاي منجر به فوت
کتاب دوم مكرر: مبارزه علیه مشكالت تغذیه

کتاب سوم: مبارزه علیه مصرف زیاد الكل
کتاب چهارم: مبارزه علیه اعتیاد

کتاب پنجم: مبارزه با دخانیات و دوپینگ
کتاب ششم: جلوگیري از جرایم جنسي، دستور مراقبت و نظارت اجتماعي-قضایي

کتاب هفتم: مایوت، جزایر والیس و فوتونا و سزمین هاي جنوبي فرانسوي، نول کلوني و پلنیزي فرانسه
بخش چهارم: حرفه های سالمت

کتاب مقدماتي: احكام مشترک
کتاب اول:متخصصان پزشكي

کتاب دوم: حرفه دارو سازي
کتاب سوم: کمك هاي پزشكي، کمك هاي مراقبتي، کمك هاي مراقبت از کودکان و امدادگران

کتاب چهارم: مایوت، جزایر والي و فونوتا و زمین هاي جنوبي فرانسوي، نول کلدوني و پلینزي فرانسه
بخش پنجم: تولیدات سالمت
کتاب اول: تولیدات داروسازي

کتاب دوم: تجهیزات پزشكي، تجهیزات پزشكي براي تشخیص و سایر محصوالت و اشیائی که برای کاربرد در سالمت تولید می شوند
کتاب سوم: سازمان ملي تضمین دارو و محصوالت سالمت

کتاب چهارم: مجازات های مالی و کیفری
کتاب پنجم: مایوت، جزایر والي و فونوتا و زمین هاي جنوبي فرانسوي، نول کلدوني و پلینزي فرانسه

بخش ششم : موسسات پزشكی و خدمات سالمت
کتاب اول: مراکز سالمت)موسسات پزشكی(

کتاب دوم: زیست شناسي پزشكي 
کتاب سوم: کمك هاي پزشكي ضروري، استمرار مراقبت، انتقال بیماران، پزشكي از راه دور و سایر خدمات سالمت

کتاب چهارم: مایوت، جزایر والي و فونوتا و زمین هاي جنوبي فرانسوي، نول کلدوني و پلینزي فرانسه
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11 - بودجه و امور مالی
12 - امور کیفری بخش سامت

فهرست  تنظیم  در  اما  تقسیم می شود  اجزای کوچک تری  به  کدام  هر  و  به فصل ها  بخش ها  این  از  یک  هر 
مجموعه حاضر به بخش ها و فصل ها اکتفا شده و تقسیمات کوچک تر در فهرست لحاظ نشده است.

نوع  دو  از  باشد،  امکان پذیر  و  آسان  این مجموعه  استفاده کنندگان  برای  آرا  تمامی  به  اینکه دسترسی  برای 
فهرست » تاریخی« و » موضوعی« برای مجموعه حاضر استفاده شده است. تعداد زیاد آرای حوزه سامت سبب 
طوالنی شدن فهرست موضوعی مجموعه حاضر شده است؛ لذا برای اینکه این وضعیت، استفاده کنندگان از 
مجموعه حاضر را با مشکل مواجه نکند، فهرست اجمالی موضوعی نیز تدوین شده که به نوعی فهرستی برای 

فهرست موضوعی محسوب می شود. 
در کنار فهرست موضوعی و تاریخی، » فهرست قوانین« مورد استناد در آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری  
در حوزه سامت گردآوری شده است که شامل آن دسته از قوانینی می شود که از سوی شاکی یا طرف شکایت 
مورد استناد قرار گرفته یا در متن رای به آن استناد شده است. اطاعات این فهرست مشخص می کند که در 
مورد کدامیک از قوانین حوزه سامت، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده و کدام قوانین بیشتر 

موضوع رسیدگی در هیات عمومی دیوان بوده است.
کتاب حاضر به عنوان بخشی از طرح جامع »تنقیح قوانین و مقررات حوزه سامت« در چندین جلد تدوین شده 
است.. در بخش های 12گانه فهرست نظام سامت، دو بخش » نیروی انسانی بخش سامت« و » صاحبان حرف و 
ارائه دهندگان خدمات« دارای بیشترین آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستند. » آموزش پزشکی و 

پیراپزشکی« و » امور استخدامی« از فصول بخش »نیروی انسانی بخش سامت« دارای بیشترین آرا هستند. 

دکتر	محسن	نجفی	خواه
سرپرست	مرکز	ملی	تحقیقات	حقوق	سالمت
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 57/12/27 مورخ   1574 شماره  تصویب نامه  ابطال  درخواست  رد 
هیأت وزیران دولت موقت )در خصوص انتقال کلیه مؤسسات درماني 
و بهداشتي ـ آموزش پزشکي ـ پرستاري ـ پیراپزشکي با کارکنان آن 

و تمام اموال و دارایي مربوط به شیر و خورشید سرخ ایران(

ابطال بند 4 از تصمیم مورخ 58/8/6 و قسمت 4 از تصمیم تکمیلي 
پروانه  دارای  )لزوم  بهداري.  وزارت  معاونان  شوراي   58/11/28

داروسازی و واحد بودن موسس و مسئول داروخانه هاي جدید(

عدم ابطال مصوبه  شانزدهمین  جلسه شورای آموزش پزشکی 
کشور

و  زوجین  اعتیاد  آزمایش  به  مربوط  مصوبه  ابطال  درخواست  رد 
تقاضاي ابطال آن به طرفیت ستاد مرکزي هماهنگي مبارزه با اعتیاد 

و اداره نظارت بر مواد مخدر

منطقه اي  سازمان   62/6/15 مورخ  تصمیم  ابطال  درخواست  رد 
جهت  فني  مسئول  معرفي  )ضرورت  و...  گیان  استان  بهداري 

داروخانه سیناي صومعه سرا (

اعام تعارض آراء صادره از شعب پانزدهم واول دیوان عدالت اداري 
به  دیوان  صاحیت  وعدم  پزشکي  نظام  سازمان  علیه  )شکایت 

رسیدگی به این شکایت(

با   64/11/16 ایران  شیات  سهامي  شرکت  اساسنامه  ابطال  عدم 
مقررات قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست مصوب 1353.

رد درخواست ابطال تصویبنامه شماره 6478 مورخ 57/12/23 در 
خصوص اعتراض به انتقال مربیان بهداشت

عدم ابطال آیین نامه وزارت بهداري، در مورد قسمت اقامت اجباري 
خارج از مرکز موضوع ماده 3 بند الف

عدم ابطال بخشنامه هاي 17847 مورخ 65/10/13 و 19576 مورخ 
65/11/11 و 16355/13/2 مورخ 65/11/12 )در مورد نقض قانون 
که  استدالل  این  با  احمر  هال  جمعیت  توسط  کشوری  استخدام 
غیر  است  جمعیتي  ایران،  اسامي  جمهوري  احمر  هال  جمعیت 
دولتي و غیر مشمول و مقررات استخدامي آن، به تصویب قوه مقننه 

نرسیده.(

61/3

62/5

63/26 الي66 

65/2

65/68

65/76

66/20 

66/71 ،73 ،72

66/89

66/105

11 بهمن 1361

9 خرداد 1362

11 تیر 1363

25 فروردین 1365

26 آبان 1365

10 آذر 1365

26 شهریور 1366

14 دی 1366

5 بهمن 1366

9 اسفند 1366

55

56

59

61

62

63

64

67

68

69

صفحهتاریخ شماره دادنامه

فهرست تفصیلی تاریخی

موضوع رای
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67/45

67/61

67/86

68/77 ،76

68/75

68/93

 16 خرداد 1367

6 شهریور 1367

28 آذر 1367

1 آذر 1368

1 آذر 1368

10 دی 1368

70

71

73

75

78

81

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای

عدم ابطال شقوق 1 و 2 و 3 بخشنامه 11476/2/21 مورخ 65/8/7 
استانداري سمنان )مغایرت بند های 1 و 2 و 3 بخشنامه استانداری 
پزشک  ی  معاینه  حق  مورد  در  مرخصی ها،  نامه  آیین  با  سمنان 

معتمد

درمانی  و  انسانی  نیروی  اجرایی خدمت  نامه  آیین  ماده 13  ابطال 
و بهداشتی مصوب 1359/07/13 هیات وزیران )در خصوص تعهد 
خدمت داوطلبین تحصیل در مدرسه عالی پرستاری، پس از فراغت 

از تحصیل در بیمارستان بانک مرکزی(

وزارت  تشکیل  قانون   8 ماده  اجرایي  آیین نامه  از  مواردي  ابطال 
بهداشت و درمان آموزش پزشکي. )مغایرت تبصره 2 ماده 7 و ماده 
قانون   8 ماده  اجرایي  آیین نامه   28 ماده   ،13 ماده   ،12 ماده   ،10
تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و با روح و مفاد 
قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي و خارج از 

حدود اختیارات قویه مجریه(

ابطال بخشنامه شماره 11106 /الف مورخ 68/7/23 معاونت اداري و 
مالي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي. )در مورد گرینش و 

شرایط و ضوابط استخدام افراد در دستگاه های دولتی(

دلیل  به  مورخ 65/12/12  تصویب نامه شماره 110228  ابطال  عدم 
قانون بودجه. )در مورد مخارج  قانون اساسي و  با اصل 53  مغایرت 
مربوط به حوادث مهم و ناگهاني از قبیل: جنگ، آتش سوزي، زلزله، 
سیل، بیماري هاي همه گیر. بیماري هاي مربوط بحوادث فوق، حصر 
اقتصادي و همچنین موارد مشابه که به فرمان رهبر یا شوراي رهبري 
به عنوان ضرورت هاي اسامي و مملکتي اعام گردد،که رعایت مقررات 
این قانون  محاسیات الزامي نیست و تابع قانون “نحوه هزینه کردن 
اعتباراتي که به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و سایر 

مقررات عمومي دولت مستثني هستند”، مي باشد

)عدم   1366/4/27 “مورخ  معاونین  شوراي  تصویب نامه  ابطال  عدم 
مغایرت این تصویب نامه در مورد هزینه شهریه آموزش رایگان که 
از سالیانه هفتاد هزار تومان تا سیصدهزار تومان قرار داده شده است 
وهر دانشجویي که از تحصیل منصرف شود باید این مبلغ را پرداخت 
کند تا بتواند مدارک خود را از دانشگاه پس بگیرد یا اجازه داشته 
باشد در کنکور سال بعد شرکت کند با اصل سي ام و موارد سوم و 

نهم از اصل سوم قانون اساسي(
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استفاده  مورد  )در  بخشنامه شماره 62836- 63/11/4  ابطال  عدم 
از ارز تحصیلی کسانی که بعد از تاریخ 59/2/9 بدون مجوز وزارت 

فرهنگ و آموزش عالي از کشور خارج شده اند.

رد درخواست اعام تعارض آراء صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت 
اداري. )در مورداعاده به خدمت، مطالبه حقوق و مزایا و ارتقاء گروه(

)در  اداري.  دیوان عدالت  از شعبه چهارم  آراء صادره  تعارض  اعام 
با رأي کمیسیون پزشکي در مورد تعیین  خصوص اعتراض نسبت 
افراد خانواده  و  بیمه شدگان  افتادگي جسمي روحي  کار  از  میزان 

آنها(

اینکه ادامه  اعتراض به دستورالعمل 329/ع - 66/1/23. )در مورد 
تحصیل دانشجویان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی منوط 

به ارائه کارت پایان خدمت و پایان طرح نیروي انساني مي باشد(

خصوص،  )در   .58/10/1  -  7852 شماره  بخشنامه  ابطال  عدم 
خودداري از پرداخت و یزیت تخصصي پزشکان عمومي که تاکنون با 

پرداخت و یزیت تخصصي آنان موافقت شده است

 .68/4/15 - بخشنامه 54/109/1410/2572  ابطال  رد درخواست 
)در خصوص پرداخت 6% به عنوان عوارض شهرداري، و یک و نیم 
خیریه  و  درماني  مؤسسات  بودجه  کسر  جبران  منظور  به  درصد 
حقوق  اساس  احمربر  هال  و  شهرداري  به  احمر  هال  امدادي  و 

گمرکي و سود بازرگاني کلیه واردات کشور(

اعام عدم تعارض آراء صادره از شعب دهم و یازدهم دیوان. )اصاح 
حکم و رفع تبعیض بر مبناي بخشنامه شماره 50/1561- 60/5/19 

در مورد ارتقای شغلی بهداران(

لحاظ مطالبه عوارض  از  تهران،  از تصمیمات منطقه 6  رد شکایت 
ابطال تصویب نامه شماره 51 مورخ 61/1/15  تقاضاي  و  شهرداري 
انجمن شهر. )در رابطه با الزام پزشکان به پرداخت عوارض از سوی 

شهرداری(

عدم ابطال تصمیم مطالبه عوارض شغلي)نسبت به پزشکان(

اعام تعارض آراء صادره از شعب دوم و ششم دیوان عدالت اداري. 
عدم  به  نسبت  گزینش  هیأت  تصمیم  به  رسیدگي  خصوص  )در 

تمدید قرارداد مستخدم آزمایشی بهداری مشکین شهر(

68/99

68/106

69/85

69/84

69/91

69/98

69/117 ،116

69/134

69/148

69/159

21 دی 1368

5 بهمن 1368

29 خرداد 1369

29 خرداد 1369

29 خرداد 1369

5 تیر 1369

11 تیر 1369

4 مرداد 1369

19 شهریور 1369

3 مهر 1369

83

84

85

87

88

91

93

94

96

98

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای
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69/179

69/244

70/8

70/13

70/41

70/58

70/69

1 آبان 1369

7 اسفند 1369

3 اردیبهشت 1370

17 اردیبهشت 1370

25 تیر 1370

15 مرداد 1370

19 شهریور 1370

100

102

104

105

106

109

111

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای

وزارت  تشکیل  قانون   8 ماده  اجرایي  آیین نامه   5 ماده  ابطال 
 65/5/26 مصوب  پزشکي  آموزش  و  درمان  و  بهداشت 
پزشکي  مؤسسات  پروانه  اینکه  خصوص  دولت.)در   هیأت 
دیگران  به  واگذاري  قابل  و  مي باشد  آن  دارنده  به شخص  قائم 

) نیست

اعام تعارض آراء از شعب سیزدهم و هفدهم دیوان عدالت اداري.
براي  کار،  پایان  گواهي  و  ساختماني  پروانه  صدور  لزوم  )درمورد 
واحدهاي مسکوني که با ملحوظ داشتن مقررات معنونه و مربوطه، 
در آنها مبادرت به ایجاد مغازه هایي مانند: داروخانه، مطب پزشک و 

تزریقات، گردیده است(

رویه  وحدت  رأي  با  سوم  شعبه  از  صادره  آراء  تعارض  اعام 
خصوص  )در  اداري.  عدالت  دیوان  عمومي  هیأت   64/10/9  -36
دانشجویان  اینکه  بر  مبنی  عمومي  وظیفه  نظام  اداره  دستورالعمل 
انصرافي دانشگاه آزاد را جهت ثبت نام در دانشگاه سراسري آموزش 

عالي محق نمي داند(

عدالت  دیوان   14  ،10  ،4 شعب  از  صادره  آراء  تعارض  عدم  اعام 
رسیدگي  نظر  تجدید  هیأت  رأي  به  اعتراض  خصوص  )در  اداري. 

به تخلفات اداري وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي(

اعام تعارض آراء صادره از شعب چهارم، نهم و هجدهم دیوان عدالت 
اداري )در خصوص ارزیابي و تصویب گروههاي اعضاء رسمی هیأت 
علمي مربي لیسانس مربي استادیار دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتي 

و وزارتخانه ها که بازنشسته موظف و فوت شده و یا بشوند(

رئیسه  هیأت   69/8/30 مورخه  مصوبه   3 بند  ابطال  درخواست  رد 
دانشگاه. )در خصوص موظف بودن پذیرفته شدگان کارشناسي ارشد 
و  تحصیل  بر  عاوه  که  پزشکي  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت 
یا 12  و  تئوري  تدریس  امر  به  در هفته  تحقیق حداکثر 8 ساعت 

ساعت به کار عملي و آزمایشگاهي بپردازند(

وزارت  معاونین  شوراي   69/7/9 مورخ  مصوبه  ابطال  درخواست  رد 
بهداشت درمان و آموزش پزشکي. )در خصوص تأسیس داروخانه ها، 
فاصله و موقعیت محل ساختمان ها و تجهیزات کادر فنی و فواصل 

داروخانه ها از یکدیگر(
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)در  پزشکي.  نظام  انتخابات  نامه  آئین   32 ماده   2 تبصره  ابطال 
نظام  مدیره  هیأت  نمایندگان  برای  ویژه  امتیازات  اعطای  خصوص 

پزشکی بعضی از شهرستان ها(

فارغ  بکارگیري  نحوه  دستورالعمل  هفت  و  یک  بند  ابطال  1-عدم 
 -10/25962 به شماره  آزمایشگاهي  علوم  دکتري،  التحصیان 
علوم  شاخه  از  صادره  مصوبه  ابطال  و  لغو  عدم   -2  .  69/11/15
نظر  اظهار  و   61 دیماه  مصوبه  فرهنگي  انقاب  ستاد  آزمایشگاهي 
نمودن  اعام  از صاحیت مرجع مذکور در خصوص منسوخ  خارج 
رشته تخصصي آزمایشگاه تشخیص طبي و صدور حکم لغو و ابطال 
دستورالعمل نحوه بکارگیري فارغ التحصیان دوره کارشناسي ارشد 

یا دکتراي حرفه اي علوم آزمایشگاهي.

عدم ابطال بخشنامه شماره 68/15/1032- 68/9/20. )در خصوص 
محرومیت بهداشتکاران دهان و دندان از داشتن حق مطب(

 اعام عدم تعارض آراء صادره از شعب دوم، چهارم و بیستم دیوان 
عدالت ادري. )در خصوص نظریه ی شورای پزشکی در مورد معاینه  

مشموالن(

ت   /6278 و   70/4/5  -116 ت   /5741 تصویب نامه هاي  ابطال 
155- 70/5/5 هیأت وزیران. )در خصوص نحوه تشکیل پیام آوران 

بهداشت(

)در   70/2/24  -99/2/1/12094 بخشنامه  ابطال  درخواست  رد 
جهت  به  زیبایي  سالن هاي  فعالیت  ادامه  از  جلوگیري  خصوص  
بر  مبني  بهداشت  وزارت  نظر  اعام  و  معتبر  پروانه کسب  نداشتن 

این که سالن هاي زیبایي دخالت در امور پزشکي دارند(

رد درخواست ابطال مقرارت امتیاز بندي تأسیس داروخانه ها.

اعام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 8 و 9 دیوان عدالت اداري.
)در خصوص عدم جواز تطبیق وضع مشمولین قانون کار با آیین نامه 

استخدامي سازمان تأمین اجتماعي مصوب 48/2/13(

)در   .69/8/8 مورخ   73/1/729/14997 شماره  بخشنامه  ابطال 
خصوص حفاظت در برابر اشعه(

اداره   63/11/15  -402/01/140 بخشنامه  ابطال  درخواست  رد 
خدمت  مشمولین  پزشکي  معافیت  خصوص  )در  عمومي.  وظیفه 

وظیفه(

70/76

 70/76 ، 77،
78 ،79

70/107

70/119

71/29

71/34 ـ 33
                                                                                                          

71/41

71/43

62/63

71/117

2 مهر 1370

2 مهر 1370

14 آبان 1370

5 آذر1370

26 خرداد 1371

2 تیر 1371

16 تیر 1371

16 تیر 1371

6 مرداد1371

21 شهریور1371

113

115

123

125

128

130

131

133

135

138

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای
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71/158

71/209

71/240

71/248

72/16

72/56

72/70

72/109

72/171

72/190

72/193

73/2

9 آبان1371

12 دی 1371

15 اسفند 1371

22 اسفند 1371

4 اردیبهشت  
1372 

12 تیر 1372

9 مرداد 1372

20 شهریور1372

4 دی 1372

2 بهمن 1372 

9 بهمن 1372

20 فروردین 1373 

140

141

143

144

  145
 

146

147

148

149

 151

152

 153

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای

رد درخواست ابطال حذف شرط فاصله در آیین نامه داروخانه ها

اعام تعارض آراء صادره از شعب دوم و پانزدهم دیوان عدالت اداري.
)در خصوص لزوم داشتن پروانه رسمي از وزارت بهداري برای ساخت 

داروهاي گیاهي(

عدم ابطال تبصره 3 ماده 10 آیین نامه اجرایي قانون تسهیات ورود 
آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  به  بسیجي  داوطلبان  و  رزمندگان 

عالي.

جراحي  رشته  تخصصي  فوق  آموزشي  برنامه  ابطال  درخواست  رد 
ترمیمي و پاستیک.

دیوان  نوزدهم  و  از شعب چهاردهم  آراء صادره  تعارض  عدم  اعام 
عدالت اداري. )اعتراض به کسر حقوق و مزایا به طرفیت هیأت بدوي 

رسیدگي به تخلفات اداري سازمان منطقه اي بهداشت(

اعام عدم تعارض آراء صادره از شعبه هجدم دیوان عدالت اداري. 
)در خصوص اعتراض به صدور حکم اخراج و توبیخ کتبي با درج در 
پرونده صادره از هیأت تجدیدنظر رسیدگي به تخلفات اداري وزارت 

بهداشت(

رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 8/10829مورخ 70/8/14. )در 
خصوص شرح وظایف کارشناسان ارشد بیهوشي(

اداري. )در  از شعب 12 و18 دیوان عدالت  آراء صادره  تعارض  اعام عدم 
خصوص احتساب سنوات و سابقه خدمت به طرفیت وزارت بهداشت(

اداري. )در  از شعب 4 و 6 دیوان عدالت  آراء صادره  تعارض  اعام 
خصوص دایر کردن مطب در مکان غیر تجاری(

اعام عدم تعارض آراء صادره از شعب 4 و 8 دیوان عدالت اداري. 
)در خصوص پرداخت حق صعوبت در مرکز مبارزه با بیماري ریوي(

رد درخواست ابطال ماده 5 آیین نامه و ضوابط اجرایي مرکز نگهداري 
کودکان موضوع تبصره ماده 78 قانون کار

اداري.  عدالت  دیوان   14 و   9 شعب  از  صادره  آراء  تعارض  اعام 
)در خصوص اعتراض به حکم اخراج هیات های بازسازی نسبت به 

اعضای هیئت علمی دانشگاه ها(
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)در   .71/5/7  - تا   22408 شماره  بخشنامه  ابطال  درخواست  رد 
خصوص اعتراض دوگانگي و تبعیض بین رشته هاي روان شناسي(

 1372/5/5 مورخ   -40728 شماره  بخشنامه  ابطال  درخواست  رد 
افزایش  خصوص  )در  پزشکي  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 

هزینه هاي درماني و آزمایشگاهي(

عدم ابطال مصوبه شماره 269-1372/9/28 شوراي عالي برنامه ریزي 
در خصوص امتحان جامع علوم پایه ورودي سال 70 داروسازي

عدم ابطال بخشنامه شماره 558/2564-65/9/3 )در خصوص تامین 
هزینه معایب تأسیسات بهداشتي ساختمان(

ابطال بند »ب« دستورالعمل شماره 27/11025/پ- 1372/10/14 
درصد   30 حداکثر  تحصیل  ادامه  خصوص  )در  آموزشي  معاونت 
انجام خدمت نظام  از  فارغ التحصیان رشته هاي گروه پزشکي قبل 

وظیفه و یا سایر خدمات قانوني(

نقض رأي صادره از شعبه ششم در پرونده کاسه 486/73. )شکایت 
ازسازمان نظام پزشکي در خصوص صدور پروانه(

عدم ابطال ماده 4-4 بندهای 2 و 3 دستورالعمل سوابق و ضوابط 
ارزشیابي مدارک تحصیلي خارجي

عدم ابطال مصوبه 69/7/3 شوراي مرکزي بورس وزارت فرهنگ و 
آموزش عالي

عدم ابطال بخشنامه شماره 2528/ب/3/ف/28- 1372/10/4 مرکز 
 1372/3/26 9/3875/ب/س-  بخشنامه  و  گیان  استان  بهداشت 
بهداشتي  شبکه هاي  توسعه  طرح  مجري  و  بهداشتي  امور  معاون 

درماني وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي

رد درخواست ابطال مصوبه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي 
مبني بر برگزاري انتخابات جامع علوم پزشکي.

تأمین  سازمان  درمان   )4( شماره  بخشنامه  ابطال  درخواست  رد 
ازکلیه خدمات  بیمه شدگان  کلیه  استفاده  )در خصوص  اجتماعي. 
خدمات  از  عبارتند  ماده  همان  موخره  قسمت  وفق  که  پزشکي 

سرپایي، بیمارستان دارویي و آزمایشگاهي(

73/14 

73/42

73/50

73/61

73/69

73/84

73/100

73/111

62/151

62/153

75/8

10 اردیبهشت 1373

25 تیر 1373 

15 مرداد 1373

 29 مرداد 1373

26 شهریور 1373

30 مهر 1373 

5 آذر 1373 

3 دی 1373

6 اسفند 1373

13 اسفند 1373

25 فروردین 1375

155

 156

157

158 

160

 162

 164

166

167

169

170

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای
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75/28

75/71

75/72

126 75/125-

75/131

75/146

75/173

75/184

75/189

76/60

22 اردیبهشت 1375

6 مرداد 1375

20 مرداد 1375

 24 شهریور 1375

31 شهریور 1375

14 مهر 1375

5 آبان 1375

26 آبان 1375

3 آذر 1375

25 مرداد 1376

171

172

173

175 

176

178

179

181

183

186

در  پزشکي  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت  بخشنامه  ابطال  عدم 
خصوص انجام طرح کاردو سره در خانه هاي بهداشت.

معاونت   73/7/13 10385/ک-  شماره  دستورالعمل  ابطال  عدم 
درمان و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي. )در خصوص 

لزوم دارای دانشنامه دکتری بودن مسئول فنی داروخانه(

درمان  امور  معاون   69/2/1 بخشنامه شماره 6/1885-  ابطال  عدم 
اختیارات  خصوص  )در  پزشکي.  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت 
نرخ  تعیین  در  پزشکي  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  قانوني 
هزینه خدمات درماني و تعیین میزان مشارکت بیمه شده و سازمان 
خدمات درماني در پرداخت هزینه خدمات درماني در حد تعرفه هاي 

مربوط(

و  درمان  معاون   73/7/13 10385/ک-  دستورالعمل  ابطال  عدم 
دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي. )در خصوص مدرک 

تحصیلی مسئول فني داروخانه(

عدم ابطال بخشنامه شماره 1100/1997- 2/30/ 75 سازمان بیمه 
درمانی  خدمات  بیمه  حق  پرداخت  خصوص  )در  درماني.  خدمات 
براي مدتي که همسر یا فرزند یا پدر و مادر کارمند از مزایاي بیمه 

استفاده نکرده اند(

رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 10385/ک- 73/7/13 معاون 
امور درمان و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي.

اعام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 15 دیوان عدالت اداري. )در 
خصوص استخدام در سازمان های منطقه ای وزارت بهداشت درمان 

و آموزش پزشکي

شماره  به  پزشکي  آموزش  شوراي  مصوب  دستورالعمل  ابطال  عدم 
1/3/6543- 1374/9/25 )در خصوص سیاست ثبت نام و امتحانات 

دستیاري دوره هاي پزشکي تخصصي(

اعام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 6 و 9 و 20 دیوان عدالت اداري. 
)در خصوص معافیت مجتمع خیریه پزشکي از پرداخت مالیات(

وآموزش  درمان  بهداشت  وزارت  بخشنامه  ابطال  درخواست  رد 
پزشکي در خصوص انجام طرح کار دوسره درخانه هاي بهداشت. 
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هیأت   75/10/2 جلسه  مصوبه   2 بند  از  )الف(  قسمت  ابطال  عدم 
وزیران )تصویب نامه شماره 121468/ت 17329 هـ - 75/10/16(. 
)در خصوص تعیین حق ویزیت بدون توجه به تخصص سابقه وتجربه 

کاري(

پزشکي  آموزش  شوراي   66/12/5 مورخ  آیین نامه  ابطال  عدم 
وتخصصي مندرج درصفحه 5 راهنماي آموزش دوره دستیاري گروه 

جراحي ترمیمي 

رشته هاي  مقیم  دستیاري  دوره  آیین نامه  از  نهم  فصل  ابطال  عدم 
تخصصي بالیني پزشکي مصوب آذرماه 69 شوراي آموزش پزشکي 

وتخصصي رشته هاي پزشکي

امور  اداره   72/8/25 مورخ  درصورتجلسه  متخذه  تصمیم  ابطال  عدم 
مورخ   35/13/19339 شماره  نامه  در  متخذه  تصمیم  و  آزمایشگاه ها 
)درخصوص  بهداشت  وزارت  ارزیابي  و  نظارت  دفتر  مدیرکل   72/10/22

تعهدخدمت فارغ التحصیان رشته دکتری علوم آزمایشگاهی(

 72/9/2 مورخ  دومین جلسه  و  بیست  مصوبه  ابطال  درخواست  رد 
پنجمین جلسه مورخ 72/10/14 هیأت ممیزه مرکزي  و  بیست  و 

مبني بر لغو آیین نامه اجرایي نحوه انتخاب مربي آموزشیاري

از جانب وزارت  اجراي رأي شماره 144- 74/8/27  رد درخواست 
بهداشت درمان و آموزش پزشکي )مبنی بر عدم تسری رای مربوطه 

به کارمندانی که قبل از سال 1374 بازنشسته شده اند(

معاون   74/5/14 مورخ   6908 دستورالعمل  از  قسمتي  ابطال  عدم 
)در  پزشکي  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت  دارو  و  درمان  امور 

خصوص تعیین حق ویزیت پزشکان(

اعام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 10 و 11 دیوان عدالت اداري 
پرداخت  در  مطلب  از  محرومیت  حق  احتساب  عدم  خصوص  )در 

اضافه کار(

 72/12/23 مورخ  آ   2-2/57401 شماره  اداري  دستور  ابطال 
سرپرست معاونت مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعي در امور اداري 
و مالي )در خصوص  مستثني شدن جانبازان پنجاه درصد به باال و 
رزمندگان و آزادگاني که 3 سال تمام متوالیاً یا متناوباً سابقه حضور 
درجبهه و اسارت داشته باشند از شمول حکم مقرر ماده واحده قانون 

ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداري(

 73/72 و76

76/81

76/79

76/124 

76/125

76/138

76/140

76/169

76/172 

15 شهریور 1376

22 شهریور 1376

22 شهریور 1376

1 آذر 1376

8 آذر 1376

22 آذر 1376

29 آذر 1376

2 اسفند 1376

9 اسفند 1376
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189

191

193

195

196

197

198

200

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای
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76/187

77/16

77/45

77/61

77/79

77/88 

77/91 

77/138

77/160

77/165

23 اسفند 1376

29 فروردین 1377

26 اردیبهشت 1377

23 خرداد 1377

27 تیر 1377

3 مرداد 1377

3 مرداد 1377

4 مهر 1377

25 مهر 1377

2 آبان 1377

202

203

204

205

207

208

209

210

211

212

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای

ط/709/01/4830/55  شماره  دستورالعمل  ابطال  درخواست  رد 
مورخ 75/10/15 بخش پزشکي اداره نظام وظیفه عمومي 

کاسه  پرونده  در  دیوان  ششم  شعبه  از  صادره  رأي  نقض  عدم 
ترخیص  اجازه  از  بهداشت  وزارت  امتناع  خصوص  )در   .884/72

دستگاه پزشکي ام. آر. آي از گمرک(

ابطال بند 6 بخشنامه شماره 1689- 71/2/28 وزیر بهداشت درمان 
و آموزش پزشکي. )در خصوص میزان سرانه تأمین خدمات درماني 
و نیز حدود این خدمات و تعهدات سازمان در قبال خدمات درماني(

اعام تعارض آراء صادره از شعب 16 و 18 دیوان عدالت اداري. )در 
خصوص برقراري مستمري از کارافتادگي و استفاده از مزایاي قانوني 

آن و نظر کمیسیون پزشکی در باب از کارافتادگی(

شوراي  مصوب  ازدستیاران  تعهد  اخذ  به  مربوط  طرح  ابطال  عدم 
آموزش پزشکي مورخ62/9/10. 

مورخ   401/33840 شماره  بخشنامه هاي  ابطال  درخواست  رد 
مورخ   7127/9 و  نفتي  فرآورده هاي  پخش  ملي  شرکت   74/12/7
)در خصوص  استان همدان.  ملي  بانک  72/6/11 سرپرستي شعب 

تعرفه خدمات کمک دندانپزشکان تجربي(

هیأت   76/3/1 و   66/2/2 مورخ  تصویب نامه  ابطال  درخواست  رد 
وزیران. )در خصوص این که روستای کوهی خلیل به علت دارا بودن 
شرایط الزم از قبیل  استقرار مراکز خدمات بهداشت دامي، بهداشت 

درماني به مرکزیت بخش گیل خواران انتخاب شده است.( 

اداري. عدالت  دیوان   21 و   20 شعب  از  صادره  آراء  تعارض  اعام 
)در خصوص استخدام رسمی  به طرفیت وزارت بهداشت درمان و 

آموزش پزشکي(

رد درخواست ابطال نامه هاي شماره 9/1233/ف مورخ 1377/4/28 
دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي و شماره 
2/3550/ک مورخ 1377/5/2 اداره کل خدمات درماني و اورژانس 

کشور. 

اعام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 11 و 14 دیوان عدالت اداري. 
آثار  از  اجتناب  لزوم  و  اتمي  اشعه  برابر  در  حفاظت  خصوص  )در 
ایمني  و  به منظور حفظ و سامت  اتمي  انرژي  زیان بار تشعشعات 

مردم(
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 1375/6/19 مورخ   3003/8040 شماره  دستورالعمل  ابطال  عدم 
اداره کل بیمه خدمات درماني استان مازندران. 

خدمت  به  مربوط  قانون  اجرایي  دستورالعمل   9 بند  ابطال  عدم 
پزشکان و پیراپزشکان مصوب 75/2/12 )در خصوص تعهد خدمت ...(

)در   .536/73 کاسه  درپرونده  دوم  ازشعبه  صادره  رأي  نقض 
خصوص تغییر اجباري عنوان بهورزي به خدمات بدون جلب رضایت 

مستخدم(

از شعبه دوم هیأت تجدیدنظر در پرونده کاسه  نقض رأي صادره 
تایید  عدم  علت  به  تحصیل  از  ممانعت  خصوص  )در  ت47/77/2. 

گزینش در رشته تخصصی روانپزشکي(

اعام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 12 و 16 دیوان عدالت اداري.
دارویی  از شرکت سهامی  استخدامی  امور  از  )در خصوص شکایت 

کشور(

ابطال تصویب نامه شماره 52166/ت15649هـ مورخ 1377/8/11. 
)در خصوص نحوه تعدیل نیروی انسانی در سازمان تامین اجتماعی(

عدم ابطال قسمتي از بخشنامه هاي شماره 264/1702 و 264/1703 
بدین  ایران  اسامي  جمهوري  کشتي  فدراسیون   77/5/25 مورخ 
مضمون که »... یا قبًا از شناسنامه برادر متوفي خود استفاده نموده 

... جلوگیري بعمل خواهد آمد«

عدم ابطال ماده 8 آئین نامه تأسیس مراکز ارتوپدي فني.

 .2077/76 کاسه  پرونده  در  شانزدهم  شعبه  از  صادره  رأي  نقض 
)در خصوص شکایت کارکنان شرکت سهامي داروئي کشور در باره 

امور استخدامی(

مورخ  وچهارمین جلسه  ابطال مصوبه سیصدوشصت  رد درخواست 
آئین نامه  خصوص  )در  فرهنگي.  انقاب  عالي  شوراي   1374/9/7

انضباطي دانشجویان (

رد درخواست ابطال نامه شماره 40682 مورخ 1375/11/12 معاون 
بهداشتي درماني  علوم پزشکي و خدمات  دانشگاه  و  دارو  و  درمان 

ایران )در خصوص  ابطال مدرک بهدار تجربی(
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12 تیر 1378
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78/280

78/311

78/337-338

78/359

78/364

78/397

78/408

79/1

79/31

79/42-43

11 مهر 1378

23 آبان 1378

14 آذر 1378

5 دی 1378

19 دی 1378

 8 اسفند 1378

22 اسفند 1378

14 فروردین 1379 

4 اردیبهشت 1379

 
4 اردیبهشت 1379

233

236

238

239

241

244

245

 246

248
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مطالبات مصوب  تشخیص  هیأتهاي  آیین نامه   5 ماده   1 بند  ابطال 
1373/5/24 و بند 3-2 قسمت )ب( بخشنامه 137 درآمد سازمان 
تأمین اجتماعي. )در خصوص هیأتهاي بدوي تشخیص مطالبات از 

جمله نماینده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي(

عدم ابطال بخشنامه شماره 705/19/20/م/4/ن مورخ 1367/7/27 
خصوص  )در  مسلح.  نیروهاي  کل  ستاد  انساني  نیروي  معاونت 

ممنوعیت انجام خدمت سربازی در مدت زمان تعهد خدمت(

رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 14566/19/10/02/12 مورخ 
مهمات سازي  کارخانجات  گروه  مالي  و  اداري  معاون   1371/4/15

صنایع دفاع. )در خصوص منع از ادامه تحصیل به علت بیماری(

ابطال ماده 2 و تبصره هاي ذیل آن از آئین نامه اجرائي تبصره ماده 
آلودگي هوا موضوع تصویب نامه شماره  از  قانون نحوه جلوگیري   6

55487/ت16957 هـ مرخ 1376/3/5 هیأت وزیران. 

بخشنامه  و  اجتماعي  تأمین  سازمان  فني   473 بخشنامه  ابطال 
اجتماعي. امور  و  کار  وزارت   1360/5/17 مورخ  شماره 12503/ن 

)در خصوص احتساب ایام بیماري کارگران مشمول قانون کار جزو 
سابقه خدمت آنان(

و   1374/3/21 مورخ  جلسات  مصوبات  از  قسمت هائي  ابطال  عدم 
1375/10/2 و 1376/9/23 هیأت وزیران. )در خصوص ابطال مصوبه 

مخالف با قانون بیمه همگاني خدمات درماني کشور(

رد درخواست ابطال قسمتي از آئین نامه مربوط به فرم نسخه، تابلو و 
تبلیغات و نحوه تأسیس مطب و محل کار اعضاء سازمان نظام پزشکي

عدم ابطال دستورالعمل سازمان تأمین اجتماعي در اخذ فرانشیز.

ابطال بند 4 بخشنامه 40305 مورخ 1377/6/2 سازمان دامپزشکي 
کشور و ضوابط و دستورالعمل صدور پروانه داورخانه هاي دامپزشکي 

مصوب تیرماه 1377

عدالت  دیوان   20  ،19  ،18 شعب10،  از  صادره  آراء  تعارض  اعام 
اداري. )در خصوص پرداخت حق الزحمه انترني پزشکي به دانشجویان 

بورسیه پزشکي دستگاه هاي دولتي(
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ابطال تصویب نامه شماره 11142/ت15931/هـ مورخ 1374/9/12 
مشمول  درآمد  از  بخشي  اختصاص  خصوص  )در  وزیران.  هیأت 

مالیات به تجهیز  مراکز بهداشتي و درماني(

کمیسیون   1374/8/17 مورخ  اجرایي  دستورالعمل  ابطال  درخواست  رد 
تبصره 7 ماده 13 آیین نامه اجرایي قانون اجازه تأسیس مطب.

از  تعهد  اخذ  نحوه  مورد  در  مصوب  طرح  آیین نامه  ابطال  عدم 
داوطلبان دستیاري رشته هاي تخصصي پزشکي.

نقض رأي صادره از شعبه اول تجدیدنظر در پرونده کاسه 2259/78.   
)در خصوص رد دادخواست اعتراض وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشکي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني استان فارس(

تجدیدنظر  پنجم  و  سوم  و  اول  شعب  از  صادره  آراء  تعارض  اعام 
کارکنان  مزایای  و  حقوق  خصوص  )در  اداري.  عدالت  دیوان 

بیمارستان پارس اهواز(

اتحادیه  توسط  عوارض  دریافت  دستورالعمل  ابطال  درخواست  رد 
هزینه  پرداخت  به  خشکبار  اتحادیه  اجبار  خصوص  )در  خشکبار. 

صدور گواهي بهداشت(

 1377/4/20 مورخ  7610/ک  شماره  بخشنامه   2 بند  ابطال  عدم 
)در  پزشکي.  آموزش  و  درمان  و  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
خصوص ممنوعیت تاسیس آزمایشگاه توسط فارغ التحصیان در 5 

شهر خاص و اعمال تبعیض بین آنها(

عدم ابطال مصوبه شماره 65238 مورخ 1378/12/26 هیأت وزیران. 
)در خصوص بودجه احداث بیمارستان فوق تخصصي قلبي، عروقي 

در تهران(

رد درخواست اعطاء تخفیف شهریه دانشگاه به کارمندان و فرزندان 
کارمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

عدم ابطال نامه شماره 8/3967ب مورخ 1376/4/11 مرکز گسترش 
شبکه و توسعه مدیریت خدمات بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکي.

79/99

79/116

79/167

62/181 

62/187

79/192

79/198

79/264

79/314

305 و 79/304

8 خرداد 1379

22 خرداد 1379

2 مرداد 1379 

23 مرداد 1379

30 مرداد 1379

6 شهریور 1379 

20 شهریور 1379

13 آذر 1379

25 دی 1379

25 دی 1379

252

254

255

256

257

 259

260

261

264

265

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای
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79/337،338

79/361

80/1

80/3

80/13

80/14

80/26

80/37،38،39

80/36

80/61،62

80/83

16 بهمن 1379 

23 بهمن 1379 

19 فروردین 1380

19 فروردین 1380

26 فروردین 1380

26 فروردین 1380

2 اردیبهشت 1380

9 اردیبهشت 1380

9 اردیبهشت 1380

30 اردیبهشت 1380

13 خرداد 1380

 266

 269

271

273

274

275

276

278

279

280

283

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای

اعام تعارض آراء صادره از شعبه 9، 11، 13، 14، 20 دیوان عدالت 
دوره هاي  تحصیلي  ارزش  تشخیص  ضوابط  خصوص  )در  اداري. 
آموزشي خاص به جهت ارتقاء سطح علمي و تجربي کارکنان دولت(

 1373/11/15 مورخ   27106 شماره  بخشنامه   4 بند  ابطال  عدم 
وزارت فرهنگ و آموزش عالي و بند 5 دستورالعمل مربوط به اجاره 

خوابگاه هاي دانشجویي

عالي  مورخ 1378/2/15 شوراي  ماده 2 مصوبه  تبصره  ابطال  عدم 
اداري.)در خصوص وظیفه وزارت  بهداشت درمان و آموزش پزشکي 
در حمایت از خانواده هاي بي سرپرست و نیازمند و معلولین جسمي 

و رواني(

مرکز   1378/3/13 مورخ   4120 شماره  نامه  ابطال  درخواست  رد 
بهداشت ساوه.)در خصوص شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه 

ای(

وزیران.  هیأت   1376/9/23 مورخ  مصوبه  از  قسمتي  ابطال  درخواست  رد 
)احتساب سابقه کار پزشکان در خصوص تعیین تعرفه خدمات درماني(

عدم ابطال ماده 5 آیین نامه ارتقاء مصوب 1377 دبیرخانه شوراي 
آموزش پزشکي و تخصصي کشور.

عدم ابطال ماده 18 آیین نامه داروخانه ها.

مورخ 1369/7/28  بخشنامه شماره 2125/ق  ابطال  رد درخواست 
)در خصوص تجهیزات بهداشتی کارشناسان آزمایشگاه.(

عدم ابطال مواد 2 و 4 آیین نامه اجرایي بند )هـ( تبصره 17 قانون 
بودجه سال 1378 کل کشور. )اخذ معادل مابه التفاوت ریالي نرخ 
روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلي از دانشجویان بورسیه و اعزامي به 

خارج از کشور(

و   1378/8/5 مورخ   898/8213 شماره  بخشنامه هاي  ابطال 
فرآورده هاي  پخش  ملي  شرکت   1378/9/10 مورخ   828/9588

نفتي ایران. )در خصوص جلوگیری از آلودگی هوا(

رد درخواست اجراي ماده 10 آیین نامه استخدام پیماني و تقاضای  
ابطال بخشنامه شماره 4/128823/الف مورخ 1379/10/21 معاون 

پشتیباني وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي.
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عدم ابطال تصویب نامه شماره 1816/ت19969هـ مورخ 1378/3/17 
هیأت وزیران. )در خصوص پرداخت فوق العاده کار در راستای قانون 

حفاظت در برابر اشعه(

اعام تعارض آراء صادره از شعب 6،12،13 و17 دیوان عدالت اداري.
)در خصوص صدور پروانه تاسیس داروخانه(

 1377/8/19 مورخ   16614/1/4/42 شماره  بخشنامه  ابطال 
به عنوان  عوارض  وصول  مجوز  خصوص  )در  مازندران.  استانداري 

خدمت زباله از اماکن مسکوني و تجاري و اداري(

مورخ  1377/2/9)34355/ک  مورخ   116/2301 بخشنامه  ابطال 
1377/1/30( و 11415/ک مورخ 1377/6/23 معاون درمان وزارت 
انجام  ممنوعیت  خصوص  )در  پزشکي.  آموزش  و  درمان  بهداشت، 

حجامت در مطب(

عدم ابطال بند 5 بخشنامه شماره 100/710/50 مورخ 1375/4/9 
وزارت آموزش و پرورش. )در خصوص پرداخت فوق العاده شغل در 

مدت مأموریت آموزشي یا کارآموزي

شوراي   1378/4/23 مورخ  512/ش  شماره  مصوبه  ابطال  عدم 
اسامي شهر همدان. )اخذ عوارض جهت حمل زباله( 

هیأت  اول  شعبه  و   16 شعبه  از  صادره  آراء  تعارض  عدم  اعام 
مستقل  اداره  درباره  خصوص  )در  اداري.  عدالت  دیوان  تجدیدنظر 
داروخانه به وسیله کمک داروساز و اعتراض به قطع سهمیه دارویي(

ابطال بخشنامه شماره 17 مستمري ها سازمان تأمین اجتماعي. )در 
خصوص برقراری مستمری برای از کار افتادگان(

 1379/2/31 مورخ  11/801/07/28/م  شماره  بخشنامه  ابطال 
جمهوري  مسلح  نیروهاي  پرسنل  درماني  خدمات  تأمین  سازمان 

اسامي ایران. )در خصوص اعتبار نسخ سال های پیشین(

به  ها  دامداری  الزام  )در خصوص  دامداري.  نظام  از  قسمتي  ابطال 
استخدام دامپزشک(

ورود  براي  تسهیات  قانون  اجرایي  آیین نامه  اصاحیه  ابطال 
مؤسسات  و  دانشگاه ها  به  بسیجي  داوطلب  و جهادگران  رزمندگان 
مورخ  36779/ت21583هـ  شماره  مصوبه  موضوع  عالي  آموزش 

1379/2/6 هیأت وزیران.

80/91

97 و80/96

80/119

80/118

80/141

80/189

80/191

80/193

80/242

80/257

80/362

27 خرداد 1380

3 تیر 1380

17 تیر 1380

17 تیر 1380

31 تیر 1380

11 شهریور 1380

18 شهریور 1380

18 شهریور 1380

29 مهر 1380

20 آبان 1380

14 بهمن 1380

284

286

288

290

292

294

295

296

299

301

303

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای



38

مجموعه قوانین و مقررات نظام سالمت - رویه قضایی

80/364

80/429

81/2،3،4

81/29

81/79

81/109

81/116

81/131

81/161

81/228-227

81/242

23 بهمن 1380

14 اسفند 1380

18 فروردین 1381

1 اردیبهشت 1381

29 اردیبهشت 1381

26 خرداد 1381

2 تیر 1381

16 تیر 1381

22 مرداد 1381

7 مهر 1381

14 مهر 1381

305

307

309

311

313

316

317

319

320

321

323

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای

عدم ابطال بخشنامه شماره 15/1230/8476 مورخ 1370/4/3 وزیر 
پرداخت حق محرومیت  لغو  )در خصوص  عالي.  آموزش  و  فرهنگ 

از مطب(

ابطال بند 6 صورت جلسه ششصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیأت 
مدیره سازمان تأمین اجتماعي. )در خصوص عدم پرداخت هزینه هاي 

درمان غیر مستقیم توسط بیمه(

آیین نامه تأسیس البراتوارهاي پروتزهاي دنداني و  از  ابطال موادي 
شاغان فني آن مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.

عدم ابطال بخشنامه شماره 9234 مورخ 1372/9/2 )بند 6( وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشکي. )در خصوص لغو حقوق و مزایا و 

و تعیین رشته هاي شغلي کارکنان غیر رسمي(

ابطال موادي از آیین نامه اجرایي قانون اصاح قانون مبارزه با مواد 
مخدر مصوب 1377/10/22 ستاد مبارزه با مواد مخدر.

اعام عدم تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم هیأت تجدید نظر 
دیوان عدالت اداري. )در خصوص صدور پروانه تاسیس داروخانه(

عدالت  دیوان  تجدیدنظر  و 5  از شعبه 2  آراء صادره  تعارض  اعام 
اداري. )در خصوص ترکیب اعضای هیات های حل اختاف مالیاتی، 

حضور نماینده نظام پزشکی(

از شعب 4 تجدیدنظر دیوان عدالت  آراء صادره  تعارض  اعام عدم 
اداري.)در خصوص اتخاذ تصمیم نسبت به احتساب ایام عدم اشتغال 

به خدمت در دانشگاه علوم پزشکی(

ابطال دستورالعمل شماره 14308 مورخ 1378/11/2 وزیر بهداشت 
اولویت در  و درمان و آموزش و پرورش. )در خصوص عدم رعایت 

مورد جایابی تحصیل کردگان خارج از کشور(

درمان  معاون   1378/2/1 مورخ  1441/ک  شماره  نامه  ابطال  عدم 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي. )در خصوص ابطال پروانه 

اشتغال به کار دندان پزشکان تجربی(

سازمان   1377/10/15 مورخ   34/71201 شماره  بخشنامه  ابطال 
به  دامپزشکی  های  داروخانه  الزام  خصوص  )در  کشور.  دامپزشکي 

استفاده از مسئول فنی(
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اعام عدم تعارض آراء صادره از شعب 6 و 9 دیوان عدالت اداري. 
)در خصوص استفاده از خدمات درماني سازمان تأمین اجتماعي (

عدم ابطال بخشنامه شماره 1/4/12384 مورخ 1380/3/9 دانشگاه 
علوم پزشکي تهران. )در خصوص ممنوعیت اشتغال اعضای هیئت 

علمی دانشگاه در فعالیت های انتفاعی(

بیمه  بخشنامه شماره 282/ف/1/2مورخ1380/3/12 شرکت  ابطال 
ایران. )در خصوص هزینه معاجه صدمات بدنی و جرح(

وزارت  درمان  معاون   1378/1/28 مورخ  966/ک  بخشنامه   ابطال 
تعرفه  افزایش  خصوص  )در  پزشکي  آموزش  و  درمان  بهداشت، 

پزشکان بخش خصوصي(

 عدم ابطال دستور اداري شماره 3/27571-5010 مورخ 1377/12/25 
)در  اجتماعي.  تأمین  سازمان  مورخ 1378/2/19  و 5010/3/3875 

خصوص افزایش حق سرانه درمان صاحبان حرف و مشاغل آزاد(

رد درخواست ابطال دستورالعمل شماره 14308 مورخ 1378/11/2 
آموزش پزشکي. )در خصوص عدم رعایت  و  بهداشت، درمان  وزیر 

اولویت در مورد جایابی تحصیل کردگان خارج از کشور(

ابطال بخشنامه شماره710/3 مورخ 1377/1/15 مدیرکل امو اداري 
وزارت آموزش و پرورش. )در خصوص مرخصی زایمان(

ابطال بخشنامه شماره 3/17846 مورخ 1369/7/2 وزارت فرهنگ 
علمی  هیئت  اعضای  فرزندان  انتقال  )در خصوص  عالي.  آموزش  و 

دانشگاه ها(

ابطال بند 7 بخشنامه شماره 52/30380 مورخ 1375/8/28 سازمان 
تأمین اجتماعي. )درخصوص مرخصی استعاجی جانبازان(

عدم ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 1378/5/20 معاون درمان وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشکي. )در خصوص تعهد خدمت دندان 

سازان و دندان پزشکان تجربی(

عدم ابطال مصوبات مورخ 1377/6/11 و 1380/6/14 هیأت وزیران. 
)در خصوص سقف تعهدات خسارت بدنی بیمه(

عدم ابطال مواد 2 و 4 تبصره یک ماده 5 و ماده 6 آیین نامه اجرائي 
قانون الزام به پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران 

در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي کشور.

81/244

81/297

81/301

81/384-385

81/410-411

81/458

82/17

82/16

82/54،55،56

82/75

82/110

82/156

 14 مهر 1381

19 آبان 1381

26 آبان 1381

29 دی 1381

13 بهمن 1381

18 اسفند 1381

24 فروردین 1382

24 فروردین 1382

7 اردیبهشت 1382

21 اردیبهشت 1382

18 خرداد 1382

22 تیر 1382

324 

325

327

329

331

333

334

336

338

340

342

344

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای
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82/184

82/198

82/197

83/24

83/46

83/49

64 الي 83/56

83/74

83/71

5 مرداد 1382

19 مرداد 1382

19 مرداد 1382

30 فروردین 1383

13 اردیبهشت 1383

20 اردیبهشت 1383

27 اردیبهشت 1383

3 خرداد 1383

3 خرداد 1383

346

347

349

351

353

354

356

359

361

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای

سازمان   1378/10/8 مورخ   34/59807 شماره  بخشنامه  ابطال 
رئیس  بودن  دامپزشک  لزوم  خصوص  )در  کشوري.  دامپزشکي 

داروخانه(

بهداشت،  وزیر   1380/2/3 مورخ   1117 شماره  بخشنامه  ابطال 
درمان و آموزش پزشکي. )در خصوص تعیین شرایط استخدام نیروي 

انساني در موسسات آموزش عالي و خدمات بهداشتي درماني(

 1367/12/9 مورخ  جلسه  یکصدوهشتادویکمین  مصوبه  ابطال 
 6 و   5 و   4 بندهاي  اصاح  موضوع  فرهنگي  انقاب  عالي  شوراي 
ماده 2 قانون تشکیل شوراي آموزش پزشکي و تخصصي کشور. )در 

خصوص اختیارات و صاحیت های شوراي عالي انقاب فرهنگي(

و  فرهنگ  وزارت   69/7/2 مورخ   3/17846 شماره  مصوبه  ابطال 
آموزش عالي و مصوبه شماره 14327 مورخ 73/3/1 وزارت فرهنگ 
)در  پزشکي.  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  و  عالي  آموزش  و 

خصوص ایجاد تسهیات براي فرزندان اعضاي هیأت علمي(

اعام عدم تعارض آراء صادره از شعب اول و یازدهم دیوان عدالت 
اداري )در خصوص استخدام در دانشگاه علوم پزشکی(

108510/5/الف  شماره  هاي  بخشنامه  ابطال  درخواست  رد 
مورخ80/9/3 و9493/5 الف مورخ 81/2/1 بلحاظ مغایرت با مصوبات 
قانوني و بخشنامه هاي الزم االتباع سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
کشور. )در خصوص ارتقاء پست سازماني کارمندان وزارت بهداشت از 

طریق طي تحصیات و دوره هاي آموزش عالي دانشگاهي(

شماره  دستورالعمل  )ه(  )و(،  قسمت هاي)د(،  و   3 بند  ابطال   -1
11294/ک مورخ 73/7/27 وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي 
و  سیصدوپنجاه  3و4  مواد  و   2 ماده  تبصره  و  یک  بند  ابطال   -2
یکمین جلسه مورخ 79/10/12 هیأت عالي نظارت بر سازمان هاي 
صنفي کشور )در خصوص صدور مجوز ساخت و فروش عینک طبي 

به اپتومتریست ها(

ابطال قسمتي از دستورالعمل اجرائي بخشنامه ایجاد تسهیات براي 
فرزندان اعضاء هیأت علمي دانشگاه ها.

ابطال دستورالعمل سازمان تأمین خدمات درماني پرسنل نیروهاي 
مبلغ80.000  دریافت  خصوص  در  ایران  اسامي  جمهوري  مسلح 

ریال بابت جریمه مفقود شدن دفاتر درماني.
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اعام تعارض آراء صادره از شعب 3 و اول دیوان عدالت اداري )در 
خصوص حاالت استخدامی کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی(

مورخ   32/5/8344 شماره  بخشنامه  ابطال  درخواست 
)در  سبزوار   شهرستان  کشاورزي  جهاد  مدیر   81/6/9
به  سبوس  سهیمه  تحویل  کردن  منوط  خصوص 
و  فني  مدیر  به عنوان  نفر  یک  استخدام  به  گاوداري ها 

تولید علمي بهداشتي در گاوداري ها(

معاونت   78/2/4 مورخ   18/965 شماره  بخشنامه  ابطال  تقاضای 
درمان وزارت بهداشت ،  درمان و آموزش پزشکي. )در خصوص اعمال 
محدودیت تمدید مجوز تزریقات و پانسمان دارندگان سابقه تجربي(

 80/3/7 مورخ  دستورالعمل هاي شماره 9-800/1131  ابطال  عدم 
و 840/1336 مورخ 82/2/31 سازمان بهزیستي کشور در خصوص 

نحوه پذیرش و کمک به معلولین.

مورخ  و472،473   74/4/3 مورخ   355 جلسات  مصوبات  ابطال 
79/10/13 و 513 مورخ 81/12/20 شوراي عالي انقاب فرهنگي.
)در خصوص تغییر در اساسنامه دانشگاه علوم پزشکي فاطمیه قم.(

پنجم  شعبه  کاسه ت505/80/5  پرونده  در  صادره  رأي  نقض 
تجدیدنظر دیوان عدالت اداري.) درخواست تجدید نظر دانشگاه علوم 

پزشکی تهران(

ابطال بند 4/4 ماده 4 مصوبه چهل و نهمین نشست شوراي آموزش 
پزشکي و تخصصي کشور مورخ 77/4/28. )در خصوص تحصیل در 

دوره دستیاري آموزش رشته هاي تخصصي بالیني پزشکي(

عدم ابطال تبصره 2 ماده 10 آیین نامه اجرائي قانون الزام سازمان 
)در  اجتماعي.  تأمین  قانون   3 ماده  و ب(  )الف  بندهاي  اجراي  به 

خصوص پرداخت هزینه درمان بر اساس تعرفه های مصوب(

وظیفه  خدمت  قانون  اجرائي  آیین نامه   109 ماده  تبصره  ابطال 
معافیت هاي  )در خصوص  وزیران.  عمومي مصوب 65/4/25 هیأت 

قانوني از انجام خدمت زیر پرچم از جمله معافیت پزشکی(

83/82

83/106،107

125  /83

83/155-156

83/190

83/198

83/201

83/205

83/211

10 خرداد 1383

24 خرداد 1383

31 خرداد 1383

21 تیر 1383

11 مرداد 1383

18 مرداد 1383

18 مرداد 1383

25 مرداد 1383

25 مرداد 1383

363

365

366

367

369

370

371

373

375

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای
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83/316

83/335

83/361

83/371

83/373-378

83/415

83/461

62/496

83/504

12 مهر 1383

19 مهر 1383

26 مهر 1383

10 آبان 1383

10 آبان 1383

26 آبان 1383

22 آذر 1383

6 دی 1383 

6 دی 1383

377

379

380

382

385

387

388

 389

391

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای

اداره  مورخ82/9/25   5/5/82/27036 شماره  بخشنامه  ابطال  عدم 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  مخدر  مواد  و  دارو  امور  بر  نظارت  کل 
آموزش پزشکي. )در خصوص محدودیت اعتبار پروانه واردات دارو و 
جواز لغو آن در صورت ایراد صدمه و زیان به سامت عمومي جامعه 

و بیماران مصرف کننده آن به تشخیص کمیسیون ذیصاح(

دیوان  سوم  شعبه   1466/71 کاسه  پرونده  در  صادره  رأي  نقض 
پزشکی  علوم  دانشگاه  کارمند  شکایت  خصوص  )در  اداري.  عدالت 

ایران عدم تبدیل حکم رسمي آزمایشي به رسمي قطعي(

ابطال بخشنامه شماره 1/5231 مورخ 82/2/6 سازمان بازنشستگي 
کشوري. )در خصوص بیمه خدمات درمانی(

و   18  ،13  ،10  ،6 اول،  شعب  از  صادره  آراء  تعارض  اعام   
پرداخت  درخواست  خصوص  )در  اداري.  عدالت  دیوان   21
فوق العاده کار با اشعه براساس حقوق و مزایاي نظام هماهنگ 

پرداخت کارکنان دولت(

مورخ82/9/24   710/83484/22 شماره  بخشنامه  ابطال  عدم 
مدیرکل امور اداري وزارت آموزش و پرورش و محاسبه ایام تحصیل 

در مدرسه عالي بهداشت به عنوان سابقه دولتي.

رد درخواست ابطال مصوبه سازمان بیمه خدمات درماني اصفهان. )در خصوص 
عدم احتساب داروي مورد نیاز وي بر مبناي تعرفه بیمه توسط داروخانه(

تقاضای ابطال بخشنامه سازمان بیمه خدمات درماني. )در خصوص عدم 
احتساب داروي مورد نیاز وي برمبناي تعرفه بیمه توسط داروخانه(

ابطال دستورالعمل شماره 19064 مورخ 72/12/22 سازمان تامین 
الزام  قانون  اجرایي  نامه  آئین   10 ماده  اصاح  مورد  در  اجتماعي 
سازمان تامین اجتماعي به اجراي بندهاي الف و ب ماده 3 قانون 
پذیرش  خصوص  )در   .1372 ماه  اسفند  مصوب  اجتماعي  تامین 
بیماران بیمه شده تامین اجتماعی و دریافت هزینه های انجام شده 

را براساس تعرفه های مصوب ازسازمان تامین اجتماعی(

فني  عالي  شوراي   115 جلسه  مصوبه   9 بند  ابطال  درخواست  رد 
ومصوبه 273 هیأت مدیره سازمان خدمات درماني. )در خصوص از 

پرداخت هزینه جراحي پروستات در بیمارستان غیر طرف قرارداد(
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مورخ  6723/د  شماره  بخشنامه هاي  از  قسمت هائي  ابطال  عدم 
مورخ   2/42/12596 و   73/4/22 مورخ   42/1802 و   72/11/23
74/8/7 و11/2676 مورخ 78/4/26 سازمان امور اداري و استخدمي 
و  شاغل  علمي  هیأت  رسمي  اعضاء  حقوق  خصوص  کشور.)در 
بهداشت،  وزارت  و  عالي  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  بازنشسته 

درمان و آموزش پزشکي(

 80/3/7 مورخ   22/24223 شماره  بخشنامه  ابطال  درخواست  رد 
سازمان دامپزشکي کشور. )در خصوص شرط ارتقاء استفاده از مقطع 

تحصیلي جهت استفاده از حقوق و مزایاي آن(

رد درخواست ابطال بندهاي 1 و 9 از آیین نامه پیشنهادي معاونت 
غذا و دارو به شماره 1/5/15985/د مورخ 1382/7/16

عدم ابطال بخشنامه شماره 48044 وزارت کار و امور اجتماعي. )در 

در  شاغلین  دوره اي  معاینات  به  کارفرمایان  کردن  مکلف  خصوص 
کارگاه ها توسط مراکز بهداشتي، درماني(

عدم ابطال فصل نهم از آیین نامه دوره دستیاري رشته هاي تخصصي 
پزشکي مصوب آذر ماه 1369 شوراي آموزش پزشکي. )در خصوص 

اخذ تعهد خدمت دوره دستیاری رشته های تخصصی پزشکی(

کمک  کار  به  اشتغال  آیین نامه  اجرائي  دستورالعمل  ابطال  عدم 
دندانپزشکان تجربي

مورخ   11/7232 شماره  دستورالعمل  ابطال  درخواست  رد 
1377/10/20 سازمان امور اداري و استخدامي کشور. )در خصوص 
ایجاد پست سازمانی با نام همتراز جانباز براي جانبازاني که توانایي 
پزشکي  کمیسیون  تاییدیه  وصول  از  پس  ندارند  را  وقت  تمام  کار 

بنیاد جانبازان انقاب اسامي(

و   1366/1/16 مورخ   11/66172 شماره  بخشنامه  ابطال  عدم 
وزیران  هیأت   1367/4/19 مورخ  40900/ت281  شماره  اصاحیه 
و بخشنامه شماره 2 سیار معاون اداري مالي وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکي و بخشنامه 8/3/11632 مورخ 1367/11/4 مرکز 

بهداشت خوزستان. )در خصوص تغیییر عنوان شغلی(

مورخ  5/3287/ک  شماره  دستورالعمل  ابطال  درخواست  رد 
صدور  خصوص  )در  بهداشت.  وزارت  درمان  معاون   1372/11/11

پروانه اشتغال دندانسازان تجربي(

83/506،507

83/552

83/580

83/574

83/579

83/572

84/2

84/10

84/11

6 دی 1383

4 بهمن 1383

18 بهمن 1383

18 بهمن 1383

18 بهمن 1383

18 بهمن 1383

14 فروردین 1384

21 فروردین 1384

21 فروردین 1384

392

394

395

396

398

399

401

403

405

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای
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84/15-16

84/22

84/99

84/116

84/141

84/154 

84/226

84/223

84/224-225

84/234

21 فروردین 1384

21 فروردین 1384

1 خرداد 1384

22 خرداد 1384

29 خرداد 1384

5 تیر 1384

16 مرداد 1384

 16 مرداد 1384

16 مرداد 1384

30 مرداد 1384

406

408

410

411

413

415

418

422

423

425

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای

 1378/7/7 مورخ  8/116886/ک  شماره  بخشنامه  ابطال  عدم 
مدیرکل صدور پروانه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
در  معاون   1378/7/20 مورخ  شماره 4/11576/ک  دستورالعمل  و 
درماني  بهداشتي  خدمات  و  پزشکي  علوم  دانشگاه  داروي  و  مان 
 1379/5/17 مورخ   134/20/5464 شماره  بخشنامه  و  مازندران 
کمیسیون نظارت بر سازمان هاي صنفي آمل. )در خصوص لزوم اخذ 
اجازه و پروانه مخصوص از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

به منظور ایجاد هرگونه مؤسسه مربوط به حرف پزشکي(

معاون   1379/1/17 مورخ   5015/81 شماره  بخشنامه  ابطال  عدم 
فني و درآمد سازمان تأمین اجتماعي. )در خصوص بر پرداخت حق 
بیمه بیمه شدگان اختیاری در قبال برخورداري از خدمات درماني(

رد درخواست ابطال ماده 5 آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه هاي جمعیت هال احمر

عدم ابطال تبصره یک ماده 29 آیین نامه داروخانه ها. )در خصوص 
کارکرد داروخانه ها در ایام تعطیل(

رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 3259/ک مورخ 1379/2/25 
)در  پزشکي.  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  درمان  امور  معاون 

خصوص تأسیس آزمایشگاه تشخیص طبي(

مورخ  5/22/30888/د  شماره  بخشنامه  ابطال  درخواست  رد 
1383/11/6 اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر. )در خصوص 

دستور به جمع آوري صابون هاي تولیدي شرکت گلمر خزر(

اعام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سیزدهم بدوی و سوم، 
و  و مسئولیت ها  وظایف  )در خصوص  نظر.  تجدید  و ششم  چهارم 
پرداخت  و  آموزشي  مأموریت  مدت  در  پزشکي  دستیاران  خدمات 

کمک هزینه تحصیلي(

هفتم  شعبه  ت1045/83/7  کاسه  پرونده  در  صادره  رأي  نقض 
ابهام سواالت امتحان  تجدیدنظر دیوان عدالت اداري. )در خصوص 

پیش کارورزي شهریور 1382 رشته پزشکي(

عدم ابطال بند 3 و 4 دستورالعمل اجرائي بند )ب( ماده 141 قانون 
برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسامي 
ایران. )واگذاري اراضي دولتي با کاربري عمومي )آموزشي، ورزشي، 

بهداشتي و فرهنگي( به بخش غیر دولتي(

عدم نقض رأي صادره در پرونده کاسه ت601/82/4 شعبه چهارم 
رأي  از  اعتراض  خصوص  )در  اداري.  عدالت  دیوان  تجدیدنظر 

کمیسیون پزشکي تأمین اجتماعي(
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ابطال ضوابط و شرایط تأسیس داروخانه مصوب معاون غذا و دارو 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.

عدم ابطال تبصره یک ماده 30 آیین نامه داروخانه ها مصوب وزارت 
تعطیل  ضرورت  خصوص  )در  پزشکي.  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
در  موظف  غیر  ساعات  و  رسمي  تعطیل  ایام  در  روزانه  داروخانه 

شهرهائي که داراي داروخانه شبانه روزي فعال مي باشند(

عدم ابطال دستورالعمل شماره 5010/3/3875 مورخ 1378/2/19 
نرخ  و  بیمه  انجام  )در خصوص چگونگي  اجتماعي.  تأمین  سازمان 
حق بیمه و همچنین میزان مزایاي مربوط به بیمه شدگان اختیاري 

و صاحبان حرف و مشاغل آزاد(

رد درخواست ابطال قسمتي از مصوبه جلسه 251 مورخ 1382/2/24 شوراي 
آموزش دانشگاه علوم پزشکي قزوین. )در خصوص اخراج از دانشگاه(

علمي  هیأت  استخدامي  آیین نامه   42 ماده   6 تبصره  ابطال 
دانشگاه هاي علوم پزشکي.

 1374/1/5 مورخ  11411/ت503ه   شماره  نامه  تصویب  ابطال 
از  محرومیت  حق  فوق العاده  پرداخت  خصوص  )در  وزیران.  هیأت 
مطب به کلیه دارندگان مدرک دکتري در رشته هاي گروه پزشکي، 
نظام  قانون  مشمول  دستگاه هاي  در  که  بهداشتي  و  پیراپزشکي 

هماهنگ پرداخت کارکنان دولت شاغلند(

 1373/5/2 مورخ   47108 شماره  دستورالعمل هاي  ابطال  درخواست  رد 
اضافه  خصوص  )در  جمهوري.  ریاست   1373/7/12 مورخ   4/1638 و 

کردنمبلغی تحت عنوان  عوارض شهرداری به مالیات پزشکان(

عدم ابطال بند 6 شق )الف( ماده 5، ماده 6 و تبصره یک ماده 12 
آیین نامه ضوابط تأسیس، انحال و اداره مراکز توانبخشي و نگهداري 

شبانه روزي سالمندان مصوب سازمان بهزیستي کشور.

علوم  دانشگاه  پشتیباني  معاون   1380/10/5 مورخ  مصوبه  ابطال 
در  شاغلین  همترازي  شرایط  خصوص  )در  بهشتي.  شهید  پزشکي 

واحدهاي مطالعاتي(

عدم ابطال بندهاي )الف و ب( تبصره 2 فراز ج از بند یک دستورالعمل 
ارزشیابي مدارک دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه هاي روسیه، 

باروس و اوکراین

84/240

84/246

84/270

84/350

84/357

84/355

84/381

84/384

84/398

84/410

30 مرداد 1384

6 شهریور 1384

13 شهریور 1384

3 مهر 1384

 10 مهر 1384

10 مهر 1384

17 مهر 1384

24 مهر 1384

8 آبان 1384

15 آبان 1384

426

428

429

431

423

433

436

438

441

445

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای
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84/444

84/447

84/460

62/516

62/549 

84/591-592

84/612

84/617

84/623

84/725

28 آبان 1384

6 آذر 1384

13 آذر 1384

4 دی 1384

5 دی 1384

25 دی 1384

2 بهمن 1384

2 بهمن 1384

9 بهمن 1384

16 بهمن 1384

447

449

451

453

455

456

457

459

460

462

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای

 5000/110474 شماره  دستورالعمل هاي  ابطال  درخواست  رد 
و   1381/4/25 مورخ   5001/36826 و   1380/12/27 مورخ 
5000/117395 مورخ 1381/12/28 سازمان تأمین اجتماعي. )در 
خصوص حمایت هاي درماني سازمان تأمین اجتماعي نسبت به بیمه 

شده اصلی و خانواده او(

مدیرکل   1381/11/28 مورخ  شماره 602/182780  مصوبه  ابطال 
تأمین  )در خصوص  کشور.  برنامه ریزي  و  مدیریت  سازمان  حقوقي 
صد درصد هزینه بیمه همگاني و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها 

)صدمات ناشي از مجروحیت( توسط دولت(

عدم ابطال بند )د( تبصره 4 ماده 2 آیین نامه تأسیس آزمایشگاههاي 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  مصوب  آسیب شناسي  و  طبي  تشخیص 

آموزش پزشکي

عدم ابطال دستورالعمل شماره 60/5232/36 مورخ 1374/9/6 وزیر 
اعتراض به صدور صورتحساب عوارض سالیانه  کشور. )در خصوص 

براي بیمارستان حسینیه ارشاد(

معاون   1378/5/20 مورخ  صورتجلسه   2 بند  ابطال  درخواست  رد 
درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

ابطال مصوبه شماره 6/145459 مورخ 1381/11/6  رد درخواست 
شوراي عالي بیمه خدمات درماني. )در خصوص عدم پرداخت هزینه 
های درمانی توسط سازمان اسناد پزشکی با استناد به مصوبه شوراي 

عالي بیمه خدمات درماني(

عدم ابطال بند 4 بخشنامه شماره 4 امور بیمه شدگان سازمان تأمین 
زمان  تا  مسلول  کارکنان  مزایای  و  حقوق  خصوص  )در  اجتماعي. 

بهبودی کامل آنها(

 1382/2/8 مورخ  1100/40410ب  شماره  بخشنامه  ابطال  درخواست  رد 
سازمان بیمه خدمات درماني. )در خصوص نرخ سرانه بیمه شدگان(

عدم ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 1378/5/20 معاون درمان وزارت 
اشتغال  شرایط  خصوص  )در  پزشکي.  آموزش  و  درمان  بهداشت، 

کمک دندانپزشکان تجربی(

عدم ابطال بند 6 قسمت ضوابط مربوط به پرداخت ماهانه پزشکان 
از بخشنامه شماره 251 مورخ 1378/10/12 وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکي
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مورد  در  اجتماعي  تأمین  سازمان  بخشنامه  ابطال  درخواست  رد 
وصول حق سرانه بجاي حق درمان از مستمري بازنشستگي.

آموزش  بیست و ششمین جلسه شوراي  بند 2 مصوبه  ابطال  عدم 
پزشکي و تخصصي مورخ 1365/12/14. )در خصوص عدم اعطای 

مدرک قبولی در دوره فوق تخصصی(

مورخ  1/2/18298/د  شماره  بخشنامه  ابطال  درخواست  رد 
بر مواد غذائي، آشامیدني، آرایشي  اداره کل نظارت   1384/10/10
و بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي. )در خصوص 

عدم موافقت با واردات غذاي کودک مورد نظر از کشور عمان(

سازمان   1380/8/15 مورخ   34/1262 شماره  بخشنامه  ابطال 
مدیریت و برنامه ریزي کشور. )در خصوص پرداخت مابه التفاوت ارزي 
شناور به صادراتي )مبلغ 1250 ریال( براي هر دالر از صادرات دارو 

به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان(

مورخ  1130/49362/ب  شماره  بخشنامه  ابطال  درخواست  رد 
1381/12/2 سازمان بیمه خدمات درماني کشور.

مورخ   1100/41727 شماره  بخشنامه  ابطال  درخواست  رد 
خارج  خصوص  )در  درماني.  خدماتي  بیمه  سازمان   1381/10/10
کردن تعهد پرداخت هزینه هاي بستري بیش از شش ماه در سال 

سازمان بیمه خدمات درمانی(

استخدامي  مقررات   14 ماده   2 تبصره  اول  قسمت  ابطال  عدم 
آیین نامه   2 ماده  )پ(  بند  موضوع  شهرداریها  موقت  مستخدمین 
فوق  و  حقوق  خصوص  )در   .1368 مصوب  شهرداریها  استخدامي 
بیماري  به سبب  آنان  اشتغال  عدم  که  موقت  مستخدم  العاده هاي 

باشد و در بیمارستان بستري شوند(

و  بدوي   19 و   11  ،10  ،3  ،2 شعب  از  صادره  آراء  تعارض  اعام 
9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداري. )در خصوص مقررات استخدامي 

کارمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي(

مورخ  4/195316/الف  شماره  بخشنامه  ابطال  درخواست  رد 
)در  پزشکي.  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت   1380/12/22
خصوص پرداخت حق الزحمه تمام وقتي به عوض کار در خارج از 
ساعات اداري به افراد مشمول قانون نحوه اداره واحدهاي بهداشتي 

و درماني و آموزشي وزارت بهداري و بهزیستي(

84/643

84/735

84/737

84/748

84/811

84/820

84/821

84/847-848

85/55

16 بهمن 1384

23 بهمن 1384

23 بهمن 1384

30 بهمن 1384

13 اسفند 1384

14 اسفند 1384

14 اسفند 1384

21 اسفند 1384

10 اردیبهشت 1385

464

465

467

468

470

471

472

474

477

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای
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85/79

85/116-117

85/115

85/114

85/221

85/262

85/275

85/292

85/303-304

85/363

17 اردیبهشت 1385 

7 خرداد 1385 

7 خرداد 1385 

7 خرداد 1385 

18 تیر 1385

1 مرداد 1385 

8 مرداد، 1385 

15 مرداد 1385

15 مرداد 1385

5 شهریور 1385

 479

 481

 482

 483

484

 486

 487

489

490

493

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای

خصوص  در  اداري  عدالت  دیوان  دادرسي  آیین   53 ماده  اعمال 
دادنامه شماره 61 مورخ 1377/3/23 هیأت عمومي دیوان عدالت 
روحي  و  کارافتادگي جسمي  از  میزان  تعیین  )در خصوص  اداري. 

بیمه شدگان و افراد خانواده آنان(

 1382/6/4 مورخ  ابطال مصوبه 30811/ت26104ه   درخواست  رد 
هیأت وزیران.)در خصوص تعریف از عضو هیات علمی دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي(

ابطال بخشنامه. )در خصوص پرداخت هزینه عینک  رد درخواست 
توسط سازمان خدمات درماني نیروهاي مسلح بر اساس نوع نسخه 

که ممهور به مهر پزشک متخصص باشد یا اپتومتریسیت(

رد درخواست  ابطال بخشنامه در خصوص محرومیت از حقوق اجتماعي )بیمه( و اعاده حقوق

اعام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 20 دیوان عدالت اداري. )در 
به  استخدامی  حکم  به  نسبت  گزینش  نظریه  به  اعتراض  خصوص 

طرفیت، گزینش وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي(

دوازدهم  شعبه   2002/84 کاسه  پرونده  در  صادره  رأي  نقض 
اختیار  اعطاء  عدم  خصوص  )در  اداري.  عدالت  دیوان  تجدیدنظر 
تعیین تاریخ شروع بیماري شخص بیمه شده به کمیسیون مقرر در 

ماده 91 قانون تأمین اجتماعي(

و  مادر  شیر  با  تغذیه  ترویج  قانون  اجرائي  آیین نامه   3 ماده  ابطال 
بخشنامه شماره 17648/ب مورخ 1376/12/24 مدیرکل بهداشت 

خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.

اعام عدم تعارض آراء صادره از شعب 4 و 19 دیوان عدالت اداري. 
)در خصوص خواسته استخدام و تداوم اشتغال(

اداري  عدالت  دیوان  دادرسي  آیین   53 ماده  اعمال  درخواست  رد 
هیأت   1383/2/27 مورخ   64 الي   56 شماره  دادنامه  به  نسبت 
عمومي دیوان عدالت اداري. )در خصوص این که ساخت عینک طبي 
در زمره حرفه وابسته پزشکي است و صدور پروانه اشتغال آنان به 
ذیصاح  مراجع  توسط  اشتغال  پروانه  به صدور  منوط  مزبور  حرفه 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است(

رد درخواست ابطال دستورالعمل هاي سازمان دامپزشکي کشور. )در 
خصوص عدم اشراف کامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

بر نحوه تدارک )تولید واردات(، توزیع و عرضه داروهاي دامي(
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اعام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم بدوي و هشتم تجدیدنظر 
دیوان عدالت اداري. )در خصوص نظر پزشک معتمد درباره صحت و 

یا عدم سامتي کافي داوطلب ورود به خدمت(

رد درخواست ابطال بند 10 نامه شماره 7765 مورخ 1382/1/26 
اداره حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي. 

)در خصوص تعرفه مراکز بهداشتی درمانی خیریه(

رد درخواست ابطال بند مربوط به تغییر آیین نامه امتحانات ورودي از نظر 
ترکیب سؤاالت مربوط به مصوبه شماره 20 شوراي تخصصي دندانپزشکي

مصوب  دندانپزشکي  به  وابسته  حرف  ساماندهي  طرح  ابطال  عدم 
معاون سامت وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکي.

ابطال ضابطه موسوم به حداقل مدت حضور در محل تحصیل مصوب 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوري.

و   1382/5/4 مورخ   1108 شماره  بخشنامه هاي  ابطال  درخواست  رد 
تأمین  اداره   1382/8/13 مورخ   2065 و   1379/10/3 مورخ   3269
اجتماعي کاشان، ابطال ماده 4 قرارداد منعقد با اداره کل بیمه خدمات 
 1303/23/1376 شماره  بخشنامه هاي  ابطال  اصفهان،  استان  درماني 
مورخ 1382/6/26 اداره بیمه خدمات درماني کاشان و 1303/12/6447 
مورخ 1382/6/15 اداره کل بیمه خدمات درماني استان اصفهان. )در 
خصوص تعیین سقف براي سطح خدمات پزشکي و ایجاد محدودیت در 

پذیرش نسخ توسط بیمه خدمات درمانی(

خدمات  بیمه  عالي  شوراي  جلسه  پنجمین  هفتادو  مصوبه  ابطال 
درماني مورخ 1381/10/22 موضوع بخشنامه شماره 6/145459/س 
و  درماني  خدمات  بیمه  عالي  شوراي  دبیر   1381/11/6 مورخ 
عالي  شوراي  رئیس   1379/1/29 مورخ  بخشنامه 1006/361/د/ب 
ادای حقوق  عدم  )در خصوص  درماني.  بیمه خدمات  فني سازمان 
درماني  خدمات  بیمه  سازمان  توسط،  دولت  شدگان  بیمه  قانوني 

کارکنان دولت(

عدم ابطال بند 12 صورتجلسه بیست و پنجمین جلسه شوراي عالي 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  پزشکي  پایه  علوم  برنامه ریزي 
پزشکي. )در خصوص سهمیه کارکنان وزارت بهداشت جهت شرکت 

در آزمون کارشناسي ارشد(

85/359

85/368

85/407

85/427

85/435

85/467-468 

85/481 الي 
485

85/498

5 شهریور 1385

5 شهریور 1385 

12 شهریور 1385

19 شهریور 1385 

19 شهریور 1385

26 شهریور1385

2 مهر 1385

9 مهر 1385

494

496

498

 500

502

504

506

510

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای
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85/497

85/535-536

85/563

85/599

85/609

85/640

85/637 :

85/684

85/677

9 مهر 1385 

30 مهر 1385

14 آبان 1385 

28 آبان 1385

28 آبان 1385 

5 آذر 1385

5 آذر 1385 

26 آذر 1385 

26 آذر 1385 

 512

514

 517

519

 521

523

 526

 527

 529
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عدم ابطال ماده 7 صورتجلسه پنجاه و یکمین نشست شوراي آموزش 
پزشکي و تخصصي کشور. )در خصوص نحوه اعمال قانون تسهیات 
و  دانشگاه  به  بسیجي  داوطلب  جهادگران  و  رزمندگان  ورود  براي 

مؤسسات آموزش عالي(

ابطال بند 2 قسمت )الف( بخشنامه شماره 14 امور بیمه شدگان، 
ابطال دستور اداري شماره 52/60135 مورخ 1380/7/15 و ابطال 
بند )الف( بخشنامه شماره یک جدید بازرسي کارگاه ها. )در خصوص 
پزشکي  استراحت  در  که  کارگراني  دستمزد  غرامت  پرداخت  نحوه 

بسر مي برند(

تأسیس  شرایط  و  ضوابط  از  هایي  قسمت  ابطال  درخواست  رد 
 1380/11/28 مورخ  11540/د  شماره  بخشنامه  موضوع  داروخانه 

معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

 1382/5/15 مورخ  شماره 1/2/12875/د  دستورالعمل  ابطال  عدم 
اداره کل نظارت بر مواد غذائي، آشامیدني، آرایشي و بهداشتي وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي. )در خصوص اخذ پروانه ساخت 

برای تولید هرنوع فراورده( 

عدالت  دیوان  چهاردهم  و  دهم  شعب  از  صادره  آراء  تعارض  اعام 
اداري. )در خصوص مطالبه حق محرومیت از مطب(

عدالت  دیوان  نظر  تجدید  دوم  شعبه  از  صادره  آراء  تعارض  اعام 
اداري. )در خصوص حقوق بازنشستگی اعضای هیات علمی(

نقض رأي صادره در پرونده کاسه ت19/85/1 شعبه اول تجدیدنظر 
دیوان عدالت اداري. )در خصوص رسیدگي به اعتراضات نسبت به 
انضباطي  مرکزي  کمیته  و  دانشجو  گزینش  مرکزي  هیأت  احکام 

دانشجویان(

ابطال مصوبه جلسه هفتادو پنجم شوراي عالي بیمه خدمات درماني 
کشور و دستورالعمل شماره 1000/53151/ب مورخ 1381/12/29 
پرداخت  عدم  خصوص  )در  کشور.  درماني  خدمات  بیمه  سازمان 
فاقد  مراکز  در  را  بیمه شدگان  بستري  درماني  هزینه هاي خدمات 
موارد  در  جز  درمانی   خدمات  بیمه  سازمان  با  همکاري  قرارداد 

اورژانس(

تجدیدنظر  هشتم  و  بدوي   20 شعب  از  صادره  آراء  تعارض  اعام 
دیوان عدالت اداري. )در خصوص اعتراض به تصمیم گزینش وزارت 

بهداشت جهت استخدام(
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اعام تعارض آراء صادره از شعب 4، 8، 9 و 11 تجدیدنظر دیوان 
هزینه هاي  پرداخت  به  الزام  خواسته  خصوص  )در  اداري.  عدالت 

درمان(

عدالت  دیوان  تجدیدنظر   6 و   2 از شعب  آراء صادره  تعارض  اعام 
به  بیمه خدمات درماني  الزام سازمان سازمان  اداري. )در خصوص 

پرداخت هزینه هاي درماني و بیمارستاني(

رد درخواست ابطال بخشنامه پرداخت حق فني به داروسازان در داروخانه ها.

اعام عدم تعارض آراء صادره از شعب 15 و 13 دیوان عدالت اداري. 
و  دانشگاه ها  علمی  هیأت  انتظامی  مقررات  و  قانون  خصوص  )در 

مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور(
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صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای




