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مجموعه آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه سالمت؛ جلد دوم: 1386-1390 

تهیه و تدوین: دکتر محسن نجفی خواه با همکاری امید عبدالهیان، محسن حسین زاده، 

راضیه امانی، وحید موذن و الهام غیبی.
نظارت: دکتر حسنعلی غفاری، علیرضا محفوظی

چاپ اول: بهار 1401

پزشکی، آموزش  و  بهداشت، درمان  وزارت   .2 سالمت،  حقوق   .1 افزوده:   شناسه 

3. دیوان عدالت اداری

نام کتاب: مجموعه آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه سالمت، 
جلد دوم 1386-1390

چاپ اول: بهار 1401

جلد: دوم

صفحه: 545 ص. 

شمارگان: 300 نسخه 

کلیه حقوق برای مرکز ملی تحقیقات حقوق سالمت محفوظ است.

حقوق  تحقیقات  ملی  مرکز  میالد،  برج  جنب  همت،  بزرگراه  نشانی: 

سالمت )واقع در دانشگاه علوم پزشکی ایران(
تلفن: 86702038 ـ 86702043
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عدم ابطال بند يک آيين نامه اجرائي ماده 13 قانون مواد خوراکي و 
آشاميدني. )در خصوص آموزش بهداشت عمومی(

عدم ابطال بخشنامه شماره 1107495/ب مورخ 83/2 معاون بيمه 
و درمان سازمان بيمه خدمات درماني. )در خصوص حدود وظايف و 
اختيارات و الزامات قانونی سازمان بيمه خدمات درمانی در تأمين و 
پرداخت هزينه خدمات درمانی واجدين شرايط با توجه به تعرفه ها 

و ضوابط قانونی(

اعالم تعارض آراء صادره از شعب 3 و 8 ديوان عدالت اداري. )رای 
وحدت رويه در خصوص دريافت فوق العاده حق محروميت از مطب(

عدم ابطال بند 3 بخشنامه شماره 2/884403/س مورخ 1382/6/11 
)در  پزشکي.  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  سالمت  معاونت 

خصوص ممنوعيت حجامت(

عالي  شوراي  جلسه  پنجمين  هفتادو  مصوبه  ابطال  درخواست  رد 
بيمه خدمات درماني موضوع بخشنامه شماره 6/145459/س مورخ 

.1381/11/6

رد درخواست ابطال بند )ب( ماده 3 آيين نامه اجرائي ماده 8 و ماده 
9 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي.

معاون   1382/8/17 مورخ   2/1602/2614 شماره  بخشنامه  ابطال 
تأمين صد در صد  قوه قضائيه. )در خصوص  برنامه هاي  و  طرح ها 
هزينه بيمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها )صدمات 

ناشی از مجروحيت( توسط دولت(

86/49

86/54

86/99

86/117

86/125

86/155

86/185

2 اردیبهشت 1386

 2 اردیبهشت 1386

 16 اردیبهشت 
1386

 23 اردیبهشت 
1386

26 اردیبهشت 1386

6 خرداد 1386 

20 خرداد 1386 

541

543 

545
 

547 
 

549

 550

 551

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای

فهرست تفصیلی تاریخی
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86/201

86/217

86/244

86/308

86/303 

86/362

86/397

86/388

86/427 

3 تیر 1386

10 تیر 1386 

17 تیر 1386 

2 مرداد 1386 

2 مرداد 1386 

23 مرداد 1386 

4 شهریور 1386 

4 شهریور 1386 

18 شهریور 1386

553

 555

 557

 559

 562

 564

 566

 569

571
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ابطال بخشنامه شماره 1100/23278/پ مورخ 1383/6/11 معاون 
خصوص  )در  کشور.  درماني  خدمات  بيمه  سازمان  درمان  و  بيمه 
الزام وزارت بهداشت به پرداخت هزينه های درمان کليه مصدومان 

ترافيکی، جاده ای و رانندگی بدون هيچ گونه قيد و شرطی(

 1383/5/18 مورخ  1/2/12939/د  شماره  بخشنامه  ابطال  عدم 
بهداشتي  و  آرايشي  آشاميدني،  غذايي،  مواد  بر  نظارت  مديرکل 
بر  نظارت  )در خصوص  پزشکي.  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 

توليدکنندگان و بررسی پروانه ساخت و ...(

/4281 شماره  تصويب نامه   2 بند  )ب(  قسمت  ذيل  ابطال  عدم 
به  اعتراض  )در خصوص  وزيران.  مورخ 84/2/31 هيأت  ت32661 

تبعيض بين بيمه شده اجباری و اختياری در پرداخت فرانشيز(

ابطال بخشنامه 4020/99082 مورخ 1382/10/29 سازمان تأمين 
اجتماعي. )در خصوص الزام تأمين و انجام تعهدات قانونی مربوط به 
درمان مشمولين قانون تأمين اجتماعی از طريق مطلق بخش های 
دولتی و در صورت نياز از طريق بخش خصوصی با رعايت تعرفه های 

رسمی مربوطه(

جامع  قانون   13 ماده  اجرائي  آيين نامه   9 ماده  تبصره  ابطال  عدم 
حمايت معلوالن.

 اعالم تعارض آراء صادره از شعب 5 و 22 ديوان عدالت اداري. )رأی 
وحدت رويه در خصوص مشاغل سخت و زيان آور(

66070/ت34343  شماره  تصويب نامه   3 بند  ابطال  درخواست  رد 
ه  مورخ 1385/6/7 هيأت وزيران و بخشنامه شماره 6/79739/س 
مورخ 1385/6/8 معاون سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکي.)در خصوص مرجع تعيين تعرفه درمانی در بخش خصوصی(

عدم ابطال مواد 11 و 18 آيين نامه داروخانه ها به شماره 2982/د 
مورخ 1383/3/18 مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي. 
)در خصوص الزام اجازه وزارت بهداشت برای ايجاد هرگونه مؤسسه 

پزشکی از جمله داروخانه(

 رد درخواست ابطال تصميم سازمان سنجش آموزش کشور
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رد درخواست لغو تعرفه ويزيت بيمه شدگان

رد درخواست ابطال آيين نامه ضوابط و شرايط تأسيس داروخانه.

و  9/66/1603ب  شماره  بخشنامه هاي  ابطال  درخواست  رد 
خدمات  و  پزشکي  علوم  دانشگاه   84/8/7 مورخ  9/66/1604ب 

بهداشتي، درماني استان فارس.

آيين نامه مقررات آموزش و پذيرش دستيار  ابطال مادتين 21 و 22  عدم 
تخصصي )در خصوص اخذ تعهد رسمی از داوطلبان ورود به دوره دستياری(

عدم ابطال مصوبه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص اخذ 
شهريه از دانشجويان شبانه

تامين  سازمان   77/12/26 مورخ   1100/1956 بخشنامه  ابطال 
تأمين  مشموالن  به  درمانی  خدمات  ارائه  خصوص  )در  اجتماعي. 

اجتماعی در موارد اورژانسی (

تامين   1382/5/19 مورخ  21143/ف/150  نظريه  ابطال  عدم 
اجتماعي استان فارس و نظريه شماره 59593 مورخ 1382/6/25 
)در  اجتماعي.  تامين  سازمان  شدگان  بيمه  فني  امور  کل  اداره 

خصوص پرداخت حقوق و مزايای ايام بيماری و بارداری کارکنان(

و  پزشکي  آموزش  شوراي  نشست  و هشتمين  پنجاه  مصوبه  ابطال 
تخصصي مورخ 1382/7/18. )در خصوص اختصاص سهميه جداگانه 
و  درمانی  احتياجات  تامين  پذيرش دستيار تخصصی جهت  هنگام 

بهداشتی مناطق نيازمند(

رد درخواست حذف شرط سني کارکنان رسمي وزارت بهداشت براي 
استفاده از سهيمه آنان در آزمون کارشناسي ارشد سال تحصيلي 84-85.

اعالم تعارض آراء صادره از شعب 15 و 20 بدوي و 12 تجديدنظر.
)در خصوص فوق العاده کار با اشعه(

رد درخواست ابطال مصوبه شوراي برنامه ريزي وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکي. )در خصوص سهميه پزشکان در امتحان دکتری ژنتيک(

نشست  نهمين  و  چهل  مصوبات  از   2/13 بند  ابطال  رد درخواست 
شوراي آموزش پزشکي و تخصصي کشور

رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 1100/13681 مورخ 83/4/13 
موضوع راهبرنوين عقد قرارداد با مراکز درماني و ارائه کننده خدمات 

تشخيص درماني.

86/456

86/472

86/495

86/494

86/492

86/502

86/506

86/504-505

86/522

86/540

86/547

86/609

86/600

31 شهریور 1386 

31 شهریور 1386

1 مهر 1386 

1 مهر 1386

1 مهر 1386 

8 مهر 1386

8 مهر 1386

 
8 مهر 1386

15 مهر 1386 

29 مهر1386

29 مهر 1386 

30 مهر 1386 

30 مهر 1386 

 573

574

 575

576

 578

580

582

 
584

 586

588

 590

 591

 592

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای
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86/610

86/653

86/659

86/717

86/716

86/710

86/735

86/829 الي 
836،862

86/828

86/844

86/840

86/804

30 مهر 1386 

6 آبان 1386 

6 آبان 1386 

22 آبان 1386 

22 آبان 1386 

22 آبان 1386 

26 آبان 1386

 27 آبان 1386

27 آبان 1386

27 آبان 1386 

27 آبان 1386

28 آبان 1386 

 593

 594

 596

 598

 600

 601

602

603

605

 607

609

 611

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای

رد درخواست ابطال تبصره يک ماده 29 )آيين نامه داروخانه ها بخشنامه 
شماره 6124 مورخ 1379/7/4 معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت(

مورخ   826/15010 شماره  دستورالعمل  ابطال  درخواست  رد 
60/8/29 و 3697 مورخ 63/2/22 سازمان بهزيستي. )در خصوص 

اخراج از کار در هنگام مرخصی زايمان(

اداري. عدالت  ديوان   20 و   12 شعب  از  صادره  آراء  تعارض  اعالم 
)در خصوص الزام به پرداخت کمک هزينه دستياری توسط دانشگاه 

علوم پزشکی(

عدم ابطال مصوبه پنجاه و هشتمين نشست شوراي آموزش پزشکي، 
در  دستياری  پذيرش  سهميه  اختصاص  خصوص  )در  تخصصي. 
رشته های جراحی اعصاب، ارولوژی، ارتوپدی، گوش، حلق و بينی، 
صورت  در  و  روانپزشکی  و  تشخيصی  پرتوشناسی  پزشکی،  چشم 
وجود داوطلب رشته های جراحی عمومی، داخلی و قلب به خانم ها(

اعالم عدم تعارض آراء صادره از شعبه دوم تجديدنظر ديوان عدالت 
اداري.)در خصوص صدور پروانه تاسيس داروخانه(

اعالم عدم تعارض آراء صادره از شعب 12 و 15 ديوان عدالت اداري. 
)در خصوص تقاضای ابطال طرح آموزشی و بهداشتی پالک ثبتی

فوق العاده  عمومي  مجمع  مصوب  صورتجلسه  ابطال  درخواست  رد 
شرکت سهامي دارويي و تجهيزات پزشکي مورخ 85/6/5.

عدم ابطال ماده 5 بخشنامه شماره 45 مستمري هاي سازمان تامين 
اجتماعي. )در خصوص مستمری مشاغل سخت و زيان آور(

 86/1/18  - 34/2/1311/ب  دستورالعمل  يک  بند  ابطال  عدم 
دانشگاه علوم پزشکي قم. )در خصوص لزوم تشکيل پرونده پزشکی 
و انجام معاينات و آزمايشات الزم از کليه پرسنل اعم از قراردادی- 

آزمايشی رسمی و ...(

رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 15/6140 مورخ 84/11/8 اداره 
کل هيأت هاي امناء دانشگاه ها. )در خصوص مقررات استخدامی(

امور  اداره  و  تاسيس  آيين نامه  از  قسمت هائي  ابطال  درخواست  رد 
آزمايشگاه هاي تشخيص طبي و آسيب شناسي مورخ 1378/1/28.

رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 1/57111ب س مورخ 82/4/30 
معاون سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.
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اعالم تعارض آراء صادره از شعب 12 بدوي و 2 و 9 تجديدنظر ديوان 
عدالت اداري. )در خصوص درخواست پرداخت فوق العاده کارانه به 

طرفيت دانشگاه علوم پزشکی مشهد(

ديوان  تجديدنظر  چهارم  شعبه  از  صادره  آراء  تعارض  عدم  اعالم 
با  کار  العاده  فوق  پرداخت  درخواست  خصوص  )در  اداري.  عدالت 

اشعه طرفيت دانشگاه علوم پزشکی مازندران(

دانشگاه   1384/4/6 مورخ  6354/آ  شماره  بخشنامه  ابطال  عدم 
علوم پزشکي سمنان. )در خصوص پرداخت شهريه به دانشگاه علوم 

پزشکی سمنان(

عدم ابطال بند 9-2 دستورالعمل اجرائي بيمه مکمل نيروهاي مسلح 
سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران. )در 
خصوص عدم پرداخت هزينه های درمانی بيماری همسر بيمه شده(

ابطال آيين نامه اجرائي اشتغال به کار بهداران تجربي دندان مصوب 
.1384/12/14

هيأت   1382/8/24 مورخ   29673/47439 مصوبه  ابطال  عدم 
وزيران. )در خصوص واگذاری بيمارستان شهيد بهشتی قم به دولت 

و پرداخت ديون معوقه آن توسط دولت(

رد درخواست ابطال آيين نامه اجرائي اشتغال به کار بهداران تجربي 
دندان مورخ 84/2/14.

اعالم عدم تعارض آراء صادره از شعب 12 و 29 ديوان عدالت اداري. 
)در خصوص تغيير پست سازمانی به طرفيت، دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی و درمانی گيالن(

رد درخواست ابطال ابالغيه شماره 708/11/33/م/4/ن مورخ 85/7/20 
ستاد کل نيروهاي مسلح مبني بر لغو معافيت هاي دائم پزشکي الغري.

عدم ابطال دستورالعمل يکنواخت سازي اقدام هاي مرتبط جانبازان

ابطال دستورالعمل شماره 4020/34132 مورخ 1384/4/21  عدم 
سازمان تامين اجتماعي. )در خصوص تعيين دامنه تعهدات درمانی 
و حداقل شمول و سطوح خدمات پزشکی و دارويی که انجام و ارائه 

آن در نظام خدمات درمانی بر عهده سازمانهای بيمه گر می باشد(

86/902

86/911

86/943

86/998

86/1046 

86/1040

86/1072

86/1196

86/1207

86/1221

86/1219

29 آبان 1386 

29 آبان 1386 

6 آذر 1386 

18 آذر1386  

25 آذر 1386

25 آذر 1386 

27 آذر 1386

11 دی 1386 

12 دی 1386

23 دی 1386 

23 دی 1386

 612

 615

 616

  618

620

 622

624

 625

626

 627

629

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای
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86/1244

86/1286 

86/1304-
1305

86/1295

86/1333

86/1341

 86/1391،
1392

86/1417

86/1408

86/1429

 86/1471،
1472

 25 دی 1386

7 بهمن 1386 

9 بهمن 1386

9 بهمن 1386 

14 بهمن 1386 

14 بهمن 1386 

28 بهمن 1386 

30 بهمن 1386 

30 بهمن 1386 

5 اسفند 1386 

12 اسفند 1386 

630

 632

634

 636

 638

 640

 642

 644

 645

 648

 650

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای

مورخ 1384/11/11  ابطال دستورالعمل شماره 16/10/45516/پ 
معاونت پشتيباني دانشگاه علوم پزشکي همدان. )در خصوص اطالق 
همدان  پزشکی  علوم  دانشگاه  با  که  پزشکانی  به  پيمانکار  عنوان 

همکاری ميکنند(

موسسه  توسط  االجراء  الزم  »ضوابط  بخش   36 بند  ابطال  عدم 
طرف قرارداد« و بند 8 بخش »ساير موارد« از دستورالعمل ضوابط 

رسيدگي به اسناد فيزيوتراپي

عدم ابطال تبصره 6 از ماده يک آيين نامه اجرائي هيأت وزيران در 
خصوص نحوه بازنشستگي جانبازان مصوب 1385/2/10.

رد درخواست حذف ساخت عينک طبي از شرح وظايف و دروس رشته اپتيک.

 84/5/5 مورخ   5030/38764 شماره  اداري  دستور  ابطال  عدم 
سازمان تأمين اجتماعي. )در خصوص مشمولين دريافت مستمری 

بيمه شده فوت شده(

عدالت  ديوان  تجديدنظر  و 5  از شعب 4  آراء صادره  تعارض  اعالم 
پرداخت  به  دانشکده  الزام  به  حکم  صدور  خصوص  )در  اداري. 

فوق العاده کارانه (

رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 14335/س مورخ 1385/3/10 
)در  پزشکي.  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت  سالمت  معاونت 

خصوص منع مداوای بيماران با استفاده از انرژی درمانی(

مديرکل   71/10/5 مورخ   8291 شماره  نامه  ابطال  درخواست  رد 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول بدوي و اول تجديدنظر ديوان 
عدالت اداري. )در خصوص احتساب سوابق در هنگام تبديل وضعيت 
به  مزايای معوقه  و  التفاوت حقوق  مابه  پرداخت  و  به هيأت علمی 

طرفيت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران(

عدم ابطال بند 12 مصوبه مورخ 1384/3/18 هيأت امناي دانشگاه 
تهران.)در خصوص مقررات استخدامی و بازنشستگی(

عدم ابطال بند )ب( ماده يک و تبصره ماده يک و تبصره 2 ماده 4 
آيين نامه اجرائي شماره 6558/ت23995 ه  مورخ 1381/2/22 و 2- 
عدم ابطال بند 4 بخشنامه شماره 83172-1381/11/1 وزارت کار و 
سازمان تامين اجتماعي 3- ابطال بند 2 قسمت )ب( بخشنامه شماره 
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52001/98442-1384/11/12 سازمان تامين اجتماعي 4- ابطال 
بند 7 بخشنامه شماره 5000/78271-1381/8/27 سازمان تامين 
اجتماعي 5- ابطال بخشنامه شماره 1384/2/24-52001/14315 

سازمان تامين اجتماعي. )در خصوص استخدام نيروی کار جديد(

هيأت  مورخ 1378/3/17  ابطال مصوبه شماره 1816/ت19969/ه  
وزيران. )در خصوص فوق العده شغل مشاغل سخت و زيان آور(

اعالم تعارض آراء صادره از شعب 4، 10، 14، 19 و 20 بدوي و 7 
تجديدنظر ديوان عدالت اداري. )در خصوص حق فوق العاده جذب 

و حق اشعه(

واحده  ماده  به  الحاقي   6 تبصره  و  اجرائي  آيين نامه   2 ماده  ابطال 
تابعه  به واحدهاي آموزشي  بهداشت مدارس  انتقال مراقبين  قانون 
مورخ  33-116/ت35329ه   شماره  به  پرورش  و  آموزش  وزارت 

1385/9/18 هيأت وزيران.

ابطال تبصره 7 ماده يک تصويب نامه شماره 22686ک/ت3350هـ 
مورخ 1385/3/6 هيأت وزيران. )در خصوص شرايط سنی بازنشستگی 
برای جانبازان انقالب اسالمي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و 
شاغلين مشاغل سخت و زيان آور و معلولين عادي، بيماران ناشي از 

شرايط خاص کار، معلولين حوادث ناشي از کار(

مديرکل   81/6/3 مورخ  48986/ک/4010  شماره  بخشنامه  ابطال 
به  اعتراض  )در خصوص  اجتماعي.  تامين  سازمان  مستقيم  درمان 

رای کميسيون پزشکی در مورد از کارافتادگی کلی(

ديوان  تجديدنظر   10 و   8 و   5 شعب  از  صادره  آراء  تعارض  اعالم 
عدالت اداري. )در خصوص مقررات استخدامی دارندگان مدرک فوق 

بسانس و دکتری(

ابطال بند 2 ماده 56 آيين نامه اجرائي برگزاري دومين دوره انتخابات 
عالي  شوراي  اعضاي  و  شهرستان ها  پرستاري  نظام  مديره  هيأت 

سازمان نظام پرستاري.

اعالم تعارض آراء صادره از شعب سوم و نوزدهم ديوان عدالت اداري.
)در خصوص کارهای سخت و زيان آور(

اعالم تعارض آراء صادره از شعب پانزدهم بدوي و يازدهم تجديدنظر 
بين  استخدام  تبعيض در  اعمال  اداري. )در خصوص  ديوان عدالت 

فارغ التحصيالن دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد(

 ،86/1466
1467،1468

86/1470

86/1564 الي 
1586

87/5

87/6

87/9

87/46

87/55 

87/93

12 اسفند 1386

12 اسفند 1386 

26 اسفند 1386 

18 فروردین 1387

18 فروردین 
1387

18 فروردین 1387

1 اردیبهشت 1387

1 اردیبهشت 1387

 22 اردیبهشت 
1387

654

 656

 659

661

663

665

668

670

672

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای
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87/118

87/110

87/151

 87/161،162،
163

87/171

87/189

87/244

87/275

87/301

29 اردیبهشت 1387

29 اردیبهشت 1387

12 خرداد 1387

 20 خرداد 1387

20 خرداد 1387

26 خرداد 1387

23 تیر 1387

30 تیر 1387

31 تیر 1387

674

676

678

680

683

685

687

690

692

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای

بر  ابطال دستور وزير بهداشت در سال 1384 مبني  رد درخواست 
تشکيل واحد بازرسي ويژه معاونت غذا و دارو.

اعالم عدم تعارض آراء صادره از شعب ششم و سوم و هفتم تجديدنظر 
اداري. )در خصوص خواسته احتساب سوابق خدمت  ديوان عدالت 
رياست  طرفيت  به  بازنشستگی  کسور  و  مزايا  و  حقوق  پرداخت  و 

دانشگاه علوم پزشکی قم(

ديوان  تجديدنظر  هفتم  و  دوم  شعبه  از  صادره  آراء  تعارض  اعالم 
عدالت اداري. )در خصوص پرداخت فوق العاده سختی شرايط محيط 

کار و نوبت کاری(

اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول، هشتم، سوم و چهارم بدوي 
و دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري. )در خصوص بازنشسته کردن 
اعضای هيات علمی دانشگاه ها پس از رسيدن به سن 65 سالگی به 

طرفيت دانشگاه علوم پزشکی ( 

مورخ   34/59595 شماره  مصوبه  اول  فصل   8 رديف  ابطال  عدم 
و  دامپزشکی  های  تعرفه  )در خصوص  اقتصاد.  شوراي   1381/9/2

دريافت وجوه در قبال انجام کار مستقيم(

 رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 19/4/5799 مورخ 1377/10/5 
شوراي عالي بيمه خدمات درماني. )در خصوص دريافت ويزيت برای 

ارايه جواب آزمايش در صورتی که روز بعد ارايه شود(

اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول، سوم، دهم، يازدهم و بيست 
وضعيت  تبديل  خواسته  خصوص  )در  اداري.  عدالت  ديوان  يکم  و 
استخدامی وی از پيمانی به رسمی به طرفيت دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی و درمانی(

آور  زيان  و  کارهاي سخت   9 بخشنامه شماره  بند 54  ابطال  عدم 
مورخ 1381/2/29 سازمان تامين اجتماعي.

اعالم عدم تعارض آراء في مابين رأي شماره 2824 مورخ 85/7/9 
اداري  عدالت  ديوان   3 شعبه   2267/85 کالسه  پرونده  در  صادره 
کالسه  پرونده  در  صادره   86/4/20 مورخ   1688 شماره  رأي  با 
اداري. )در خصوص  1753/85 شعبه 10 تجديدنظر ديوان عدالت 
بيرجند  بهداشتی درمانی  علوم پزشکی و خدمات  دانشگاه  شکايت 

به خواسته اعالم تعارض آراء(
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اعالم عدم تعارض آراء صادره از شعب 2 و 22 ديوان عدالت اداري. 
)در خصوص درخواست برقرای مستمری حقوق از ناحيه پدر متوفی 

بعلت بيماری(

 اعالم تعارض آراء صادره از شعبه اول و سوم از طرف خانم رباب آرام.
)در خصوص خواسته احتساب ايام تحصيل به عنوان سابقه خدمت 

دولتی به طرفيت دانشگاه علوم پزشکی يزد(

اعالم تعارض آراء صادره از شعبه 28 بدوي و 12 تجديدنظر ديوان 
عدالت اداري. )در خصوص رعايت نکات بهداشتی جهت  اخذ پروانه 

احداث ساختمان(

به شماره  ها  داروخانه  نامه  آئين  مواد 11و18  ابطال  رد درخواست 
در  فاصله  و  جمعيت  محدوديت  )حذف   83/3/18 مورخ  2982/د 

صدور مجوز تأسيس داروخانه(

رد درخواست ابطال شرط سني براي استفاده از سهميه کارمندان وزارت 
بهداشت در آزمون کارشناسي ارشد سال تحصيلي 1385-1386

ابطال مصوبه شماره 249 مورخ 1384/11/9 شوراي اسالمي  عدم 
شهر زرقان. )در خصوص اخذ عوارض از مطب خصوصی پزشکان(

رد درخواست ابطال تصويب نامه شماره 14275/ت24009 ه  مورخ 
1380/4/4 هيأت وزيران )در خصوص اعتراض به خارج کردن 131 

قلم دارو از پوشش بيمه(

رد درخواست اعتراض به محدود کردن مدت زمان بستري بيماران رواني

اعالم تعارض آراء صادره از شعب دهم و سوم ديوان عدالت اداري.
الزام به تبديل استخدام پيمانی به رسمی به طرفيت  )در خصوص 

دانشگاه علوم پزشکی ايران(

اعالم تعارض آراء صادره بين شعب اول، سوم، چهارم و دوم تشخيص 
به  اشتغال  عدم  مدت  اين که  خصوص  )در  اداري.  عدالت  ديوان 
تدريس  به  اشتغال  حالت  مصاديق  از  بيماری  واسطه  به  خدمت 
محسوب نمي شود و احتساب مدت آن جزو سابقه خدمت معلمان 

حق التدريس مجوز قانونی ندارد(

عدم ابطال بند 12 صورتجلسه يازدهم شوراي برنامه ريزي و توسعه 
)در   .1385/12/7 مورخ   426-6/20925 شماره  به  قم  استان 
از  شهروندان  زيست  محيط  آلودگی  از  اجتناب  ضرورت  خصوص 

لحاظ بهداشتی و عدم اجازه دفن اموات در محدوده شهری(

87/310

87/308

87/349

87/376

87/490

87/485،493

87/591

87/619

87/631

87/629

87/655

6 مرداد 1387

 6 مرداد 1387

20 مرداد 1387

 30 مرداد 1387

28 مهر 1387

28 مهر 1387

3 آذر 1387

16 آذر 1387

17 آذر 1387

17 آذر 1387

 8 دی 1387

693

695

697

699

700

701

703

705

706

708

711

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای
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87/669

87/666

87/662

87/693

87/730 الي 
735

87/737

87/749

87/748

87/746

87/741

87/791

16 دی 1387

16 دی 1387

16 دی 1387

22 دی 1387

29 دی 1387

29 دی 1387

30 دی 1387

30 دی 1387

30 دی 1387

30 دی 1387

8 بهمن 1387

713

714

715

716

718

722

724

725

726

727

728

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای

استخدام رسمي )مصوبات  لغو مجوزهاي  آيين نامه  ابطال  رد درخواست 
29981/ت27026 ه  - و 29982/ت27026 مورخ 81/6/24 هيأت وزيران.(

)به طرفيت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اروميه(

علوم  دانشگاه  استخدامي  آگهي  احراز  شرايط  ابطال  درخواست  رد 
پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني قزوين در خصوص رشته شغلي 

مهندسي تجهيزات پزشکي در سال 86.

رد درخواست ابطال تصميمات راجع  به دريافت شهريه دانشجويان 
رشته دامپزشکي

اداري. )در  از شعب 2 و 8 ديوان عدالت  آراء صادره  تعارض  اعالم 
خصوص پرداخت مابه التفاوت فوق العاده کار با اشعه ايکس(

 87/3/8 مورخ  35500/ت39959/ک  شماره  مصوبه  ابطال  عدم 
موضوع تصويب تعرفه هاي تشخيصي و درماني در بخش غيردولتي.

)در  ساختماني.  کارگاه هاي  حفاظتي  آيين نامه   7 ماده  ابطال  عدم 
و  بهداشتی  و  فنی  اصول  رعايت  جهت  در  مراقبت  اينکه  خصوص 

ايمنی ساختمان برعهده کارفرما می باشد(

رد درخواست ابطال تبصره 6 ماده يک آيين نامه اجرايي قانون اصالح 
قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي و جنگ تحميلي و 
معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور مصوب 85/3/6 

هيأت وزيران.

اجرايي  آيين نامه  يک  ماده   7 و   6 تبصره هاي  ابطال  رد درخواست 
و  اسالمي  انقالب  جانبازان  بازنشستگي  نحوه  قانون  اصالح  قانون 
جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور 

مصوب 85/3/6 هيأت وزيران.

رد درخواست ابطال آيين نامه لغو کليه مجوزهاي استخدام به جهت 
)ابطال  شدن  بررسي  حکم  صدور  و  قوانين  شدن  بماسبق  عطف 

بخشنامه 29982/ت27026/ه  مورخ 81/6/24(.

رد درخواست ابطال مواد 11 و 18 آيين نامه داروخانه ها به شماره 2982/د 
مورخ 83/3/18 مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

اعالم تعارض آراء صادره از شعبه 4 ديوان عدالت اداري. )در خصوص 
خواسته احتساب مدت دو سال دوره آموزشی مدرسه عالی بهداشت(
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دستيار  پذيرش  دوره  ششمين  و  سي  آزمون  راهنماي  از  قسمتي  ابطال 
تخصصي در رشته هاي باليني پزشکي )در خصوص اختصاص سهميه جداگانه 

برای مناطق محروم به هنگام پذيرش دوره دستيار تخصصی(

اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم و دهم ديوان عدالت 
اداري. )در خصوص خواسته مطالبه فوق العاده کار با اشعه در طی 

دوره دستياری و خسارات تاخير پرداخت و هزينه دادرسی(

معاونت   1384/10/14 مورخ  11781/د  شماره  مصوبه  ابطال  عدم 
غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي )در خصوص 
اينکه موسس و مسئول فنی مراکز پزشکی، آزمايشگاهی و داروئی 
دو مقوله جداگانه بوده و تعيين شرايط ويژه از جمله شرط داشتن 
مدرک تحصيلی داروسازی و تعميم آن به موسس را خالف قانون 

دانسته است(

ابطال بخشنامه هاي شماره 10081/4006-30/4 مورخ 1381/2/1 
و شماره 211/1857 مورخ 1382/11/26 سازمان امور مالياتي. )در 
خصوص ارايه اصل مدارک پزشکی برای استفاده از معافيت مالياتی(

اعالم عدم تعارض آراء صادره از شعب دهم و بيستم ديوان عدالت 
اداري.)در خصوص اشتغال در پست سازمانی طرفيت دانشگاه علوم 

پزشکی کاشان(

در  دانشجويان  ادامه تحصيل  نحوه  آيين نامه  ماده3  )ج(  بند  ابطال 
خارج از کشور با هزينه شخصي

 1382/5/28 مورخ  7843/پ  شماره  دستورالعمل  ابطال  عدم 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  کار  و  محيط  سالمت  مديرکل 
مشمول  اماکن  و  مراکز  سقف  ارتفاع  تعيين  )در خصوص  پزشکي. 

قانون اصالح ماده 13(

اعالم تعارض آراء صادره از شعب 22 و 23 ديوان عدالت اداري. )در 
خصوص برقراری سنوات مشاغل سخت و زيان آور برای بيماران و 

جانبازان(

 1387/8/13 مورخ  س  8/48159ب  شماره  بخشنامه  ابطال  عدم 
متخصصينی  منع  خصوص  )در  بهداشت.  وزارت  سالمت  معاونت 
يا  دانشگاه ها  مستخدم  و  بوده  تخصصی  بورد  دانشنامه  دارای  که 
دانشکده های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

مي باشند از شرکت در آزمون مقاطع تحصيلی باالتر(

87/804

87/803

87/774

87/836

87/842

87/850 

87/858

87/865

87/869

13 بهمن 1387

13 بهمن 1387

16 بهمن 1387

27 بهمن 1387

4 اسفند 1387

11 اسفند 1387

13 اسفند 1387

18 اسفند 1387

18 اسفند 1387

730

732

735

737

739

740

742

744

746

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای
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87/872

87/945

87/898

87/897

88/1

88/8

88/2

88/14

88/34

88/60

18 اسفند 1387

27 اسفند 1387

27 اسفند 1387

27 اسفند 1387

16 فروردین 1388

16 فروردین 1388

16 فروردین 1388

 23 فروردین 1388

30 فروردین 1388

13 اردیبهشت 1388

749

752

753

754

755

758

760

762

764

766

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای

به   1385/6/2 مورخ  2/3065/ش  مصوبه  اصالحي  مصوبه  ابطال 
شماره 2/3610/ش مورخ 1375/7/11 شوراي اسالمي شهر مشهد.

)در خصوص اين که مطب پزشکان در زمره اماکن تجاری نمی باشد 
مسکونی  ساختمان های  در  وابسته  حرف  و  پزشکان  فعاليت  و 

بالاشکال است(

رد درخواست ابطال تبصره 6 ماده يک آيين نامه اجرايي قانون اصالح 
تحميلي  و جنگ  ايران  اسالمي  انقالب  جانبازان  بازنشستگي  نحوه 
مصوب  آور  زيان  و  سخت  مشاغل  شاغلين  و  عادي  معلولين  و 

.1385/2/10

رد درخواست ابطال دستورالعمل ستاد کل نيروهاي مسلح مبني بر 
لغو کارت هاي معافيت پزشکي قد و وزن.

رد درخواست ابطال ضوابط و آيين نامه داروخانه ها.

عدم ابطال بند 5 صورتجلسه مورخ 85/11/25 و بند يک صورتجلسه 
شماره 1/2/5531/د مورخ 86/3/27 اداره کل نظارت بر مواد غذايي 
و بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي. )در خصوص 
الزام شرکت نمک گلسار به بسته بندی نمک بيشتر از 25 کيلو گرم(

رد درخواست صدور رای ايجاد رويه در خصوص درخواست احتساب 
به  به عنوان سنوان خدمت  بهداشت  ايام تحصيل در مدرسه عالی 

دليل رسيدگی قبلی به موضوع

اداري. اول و سوم ديوان عدالت  از شعب  اعالم تعارض آراء صادره 
)در خصوص در خواست اعاده به وضعيت به حالت استخدام رسمی 
درمانی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هيأت  آزمايشی 

کرمانشاه(

اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم ديوان عدالت اداري. )در 
خصوص در خواست پرداخت حق الزحمه دستياری معوقه از دانشگاه 

علوم پزشکی تهران(

رد درخواست اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم ديوان عدالت اداري. 
)در خصوص الزام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ايران به 
احتساب سوابق در زمان تبديل شدن به عضويت در هيأت علمی و پرداخت 

مابه التفاوت حقوق و مزايای معوقه( به دليل رسيدگی قبلی به موضوع

رد درخواست ابطال بند يک نامه شماره 551/35/3285 مورخ 1385/7/15 
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سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي. )در خصوص الزام انجام 
مصاحبه و آزمون کتبی برای صدور موافقت اصولی و تمديد مجوز تاسيس 
آموزشگاه های علمی آزاد با توجه به وحدت مالک آن در اليحه قانونی راجع 

به اجازه صدور پروانه تاسيس آموزشگاه تشخيص طبی(

مورخ  س  ب   8/48159 شماره  بخشنامه  ابطال  درخواست  رد 
87/8/13 معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.

 1384/10/14 مورخ  11781/د  شماره  نامه  ابطال  درخواست  رد 
معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

مورخ   45/2 شماره  بخشنامه  از  يک  بند  ذيل  تذکر  ابطال  عدم 
شرايط  خصوص  )در  اجتماعي.  تأمين  سازمان   1386/9/14
تحميلي  جنگ  و  ايران  اسالمي  انقالب  جانبازان  بازنشستگي 

ومعلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور(

عدم ابطال دستورالعمل نحوه پرداخت شهريه دانشجويان معلول

الف-دم7349/86 مورخ 86/8/16 و بخشنامه  نامه شماره م  ابطال 
)در  ايران.  نفت  ملي  شرکت   85/6/4 مورخ  م/800  ه   36507/ط 

خصوص فوق العاده کار با اشعه(

امناي  هيأت   1384/5/23 و   1383/9/23 مورخ  مصوبات  ابطال 
و  ايجاد  ممنوعيت  خصوص  )در  ايران.  بانکداري  عالي  موسسه 
با مقطع تحصيلی باالتر  توسعه هرگونه دانشکده، موسسه آموزشی 
از کاردانی توسط وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و موسساتی که 
وزارتخانه های  جز  به  است  نام  ذکر  مستلزم  آنها  بر  قانون  شمول 
و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  و  فناوری  و  تحقيقات  علوم، 
همچنين دانشگاه های نيروهای مسلح بدون مجوز شورای گسترش 

آموزش عالی(

به کالسه  رأي شماره 86/4/20-574  تعارض في مابين  اعالم عدم 
 2568/82 کالسه  به   85/2/10-198 رأي  با   12 شعبه   780/84
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  شکايت  خصوص  )در   .12 شعبه 

بهداشتی درمانی استان گيالن(

قانون  اصالح  قانون  اجرايي  آيين نامه   2 ماده  ابطال  درخواست  رد 
و  تحميلي  جنگ  و  اسالمي  انقالب  جانبازان  بازنشستگي  نحوه 

معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور.

88/73

88/71

88/93-99

88/110

88/107

88/109

88/143

88/155 

14 اردیبهشت 1388

14 اردیبهشت 1388

15 اردیبهشت 1388

20 اردیبهشت 1388

20 اردیبهشت 1388

20 اردیبهشت 1388

23 اردیبهشت 1388

23 اردیبهشت 1388

768

769

770

772

774

775

779

780

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای
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88/197

 88/201،202،
203

88/200

88/199

88/212

88/219

88/237

88/236

88/328

3 خرداد 1388

3 خرداد 1388

3 خرداد 1388

3 خرداد 1388

10 خرداد 1388

10 خرداد 1388

17 خرداد 1388

 17 خرداد 1388

14 تیر 1388

781

783

785

787

790

792

794

797

799

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای

شوراي  جلسه  چهارمين  و  شصت  نشست   11 موضوع  ابطال  عدم 
فوق  آموزش  مقررات   25/4 )ماده  تخصصي  و  پزشکي  آموزش 
تخصصي(. )در خصوص پرداخت کمک هزينه تحصيلی به دستيارانی 
که با ماموريت آموزشی در دوره های فوق تخصصی شرکت مي کنند 

و دوره آموزش عملی خود را طی مي نمايند(

عدم ابطال ماده 5 دستورالعمل مورخ 1387/4/10 مربوط به نحوه توزيع 
پزشکان متخصص، مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.

اداري. عدالت  ديوان  دوم  و  اول  از شعب  آراء صادره  تعارض  اعالم 
)در خصوص خواسته صدور حکم مبنی بر احتساب سابقه و دوران 

دستياری به طرفيت دانشگاه علوم پزشکی تهران(

 1383/12/19 مورخ  ه   71858/ت32319  شماره  مصوبه  ابطال 
هيأت وزيران. )در خصوص امور تشخيصی و درمانی قلمداد کردن 

وظايف و مسئوليت های قانونی مسئول فنی داروخانه(

اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سوم، چهاردهم ديوان 
عدالت اداری. )در خصوص خواسته برقراری کمک هزينه دانشجوی 

PHD به طرفيت دانشگاه علوم پزشکی تهران(

عدم ابطال بخشنامه 28013/ک مورخ 1376/11/15 معاون درمان 
و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي. )در خصوص جواز 
در  پرتوشناس  غير  متخصص  پزشکان  مطب  در  سونوگرافی  انجام 

بخش زنان و زايمان به لحاظ شرايط خاص بيماران مزبور(

مورخ   481/24/252/209/2952/309116 شماره  بخشنامه  ابطال 
1386/11/20 مديرکل دفتر تعيين ارزش گمرک جمهوري اسالمي 
ايران. )در خصوص افزايش تعرفه واردات دخانيات و اختصاص درآمد 

حاصل از آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(

عادي  مجمع   1385/5/22 مورخ  شماره 1419  مصوبه  ابطال  عدم 
به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت هاي تابعه شرکت مخابرات 
ايران. )در خصوص اختيارات شرکت مخابرات ايران در تامين شروط 

بهداشتی و ايمنی و ايجاد محيط مناسب کار(

اعالم عدم تعارض آراء صادره از شعب 3، 4 و 8 ديوان عدالت اداري. 
از رسمی کشوری  استخدامی  تغيير وضعيت  )در خصوص خواسته 
به رسمی تأمين اجتماعی و الزام دانشگاه به پرداخت آن به طرفيت 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران(
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اعالم عدم تعارض في مابين رأي شماره 2797-87/6/27 به کالسه 
886/87 شعبه 10 مبني بر ورود شکايت از يک سو و رأي شماره 
1910 -86/10/30 به کالسه 1321/86 شعبه 4 مبني بر رد شکايت 

از سوي ديگر. )در خصوص شکايت دانشگاه علوم پزشکی فارس(

اعالم تعارض آراء صادره از شعب 27 و5 تجديد نظر ديوان عدالت 
اداري. )در خصوص منظور نمودن کاربری بهداشتی و يا مسکونی و 

غير آن از طرف شهرداری برای محل گرمابه(

رد درخواست ابطال نامه شماره 5/2/15905 مورخ 85/9/9 حوزه معاونت 
بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني آذربايجان غربي

رد درخواست ابطال بند 11 مصوبات مورخ 17 و 82/7/18 پنجاه و 
هشتمين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي کشور.

اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم ديوان عدالت اداري.
)در خصوص چگونگی محاسبه سابقه بيمه بازنشستگی زمان طرح 

خدمتی پرستاری و پرداخت آن(

ابطال بند 3/1 دستورالعمل شماره 52/30380 مورخ 1375/8/28 
در  خدمت  مدت  احتساب  خصوص  )در  اجتماعي.  تأمين  سازمان 
جبهه و مدت معالجه جانبازان از لحاظ محاسبه حقوق بازنشستگی(

پزشک  سهميه  تخصيص  خصوص  در  رويه  وحدت  رای 
متخصص به مناطق محروم از سوی وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی

عدم ابطال جزء )الف( بند 2 ماده 12 آيين نامه اجرائي مشاغل سخت 
مورخ  ه   تصويب نامه شماره 15365/ت36005  موضوع  آور  زيان  و 
فرسايش  تشخيص  نحوه  خصوص  )در  وزيران.  هيأت   1386/2/5

جسمی و روحی در مشاغل سخت و زيان آور(

رای وحدت رويه در خصوص الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی به استفاده از تعهد خدمت در مناطق محروم و اعالم تعارض 

آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري

رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 1/57111 مورخ 1382/4/30 معاونت 
سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي. )قرار هيأت عمومي(

عدم ابطال قسمتي از بند 17 اصالحي ماده 36 آيين نامه معاينه و 
معافيت پزشکي مشموالن قانون خدمت وظيفه عمومي.

88/331

88/343

88/357

88/360

88/375

88/412

88/452

88/462

88/465

88/482

88/559

20 تیر 1388

21 تیر 1388

31 تیر 1388

31 تیر 1388

4 مرداد 1388

18 مرداد 1388

25 مرداد 1388

1 شهریور 1388

1 شهریور 1388

4 شهریور 1388

20 مهر 1388

801

802

804

805

806

808

811

813

815

818

819

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای
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 88/545،546، 
547

88/595

88/594

88/593

88/628

88/633

88/667

88/671، الي 
684،795

88/694

88/688

88/751

88/779،780

6 مهر 1388

9 آبان 1388

9 آبان 1388

9 آبان 1388

24 آبان 1388

25 آبان 1388

16 آذر 1388

23 آذر 1388

28 آذر 1388

28 آذر 1388

21 دی 1388

29 دی 1388

821

824

825

826

827

828

830

832

834

835

836

838

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای

عدم ابطال بند 6 دستورالعمل احتساب افزايش سنوات کار با اشعه 
مصوب سازمان انرژي اتمي ايران.

رد درخواست ابطال بند 4 راهنماي انتخاب رشته بيست و دومين 
دوره آزمون دستياري دندانپزشکي در سال تحصيلي 87-88.

رد درخواست ابطال بند 4 راهنماي انتخاب رشته بيست و دومين 
دوره آزمون دستياري دندانپزشکي در سال تحصيلي 87-88.

رد درخواست ابطال بند 4 راهنماي انتخاب رشته بيست و دومين 
دوره آزمون دستياري دندانپزشکي در سال تحصيلي 87-88.

رد درخواست ابطال ماده 4 دستورالعمل مورخ 87/4/10 مربوط به 
نحوه توزيع پزشکان متخصص در سال 87.

رشته هاي  دستياري  پذيرش  آزمون  راهنماي   8-3 بند  ابطال  عدم 
فوق تخصصي باليني پزشکي.

اعالم تعارض آراء صادره از شعب 2 و 21 ديوان عدالت اداري. )در 
پزشکی  علوم  دانشگاه  کارکنان  حقوق  افزايش  درخواست  خصوص 

استان لرستان(

ابطال تصميم مربوط به دريافت شهريه دانشجويان رشته دامپزشکي.

رد درخواست ابطال مصوبه هيأت امناء و بند 11 شرايط شرکت در 
آزمون دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تبريز.

رد درخواست ابطال مصوبه چهل و هفتمين نشست شوراي آموزش 
از  بند 11 مصوبه  و  و 77/2/3  مورخ 4  و تخصصي کشور  پزشکي 
شوراي  نشست  هشتمين  و  پنجاه   82/7/17 18و  مورخ  مصوبات 

آموزش پزشکي و تخصصي کشور. )قرار هيأت عمومي(

عدالت  ديوان  سوم  و  دوم  اول،  شعب  از  صادره  آراء  تعارض  اعالم 
اداري. )در خصوص محاسبه و پرداخت »فوق العاده ويژه هيأت امناء« 

دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی(

رد درخواست اعالم تعارض آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداری



17

اصالحات  و  پيماني  استخدام  آيين نامه  به  اعتراض  درخواست  رد 
بعدي آن. )به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و 

درماني اصفهان()قرار هيات عمومی(

وزارتين   1386/1/19 مورخ   3/1747/430 شماره  بخشنامه  ابطال 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  و  فناوري  و  تحقيقات  علوم، 
 .1386/3/4 مورخ  مذکور  بخشنامه  اجرائي  دستورالعمل  و  پزشکي 
)در خصوص اعطای امتيازات و تسهيالت به فرزندان اعضای هيأت 

علمی(

تأمين  سازمان  مستمري هاي   49 بخشنامه  )الف(  بند  ابطال  عدم 
اجتماعي و تبصره بند )ب( ماده يک مصوبه مورخ 85/12/26 هيأت 
وزيران. )در خصوص نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ايران 
و جنگ تحميلی و معلولين عادی و شاغلين مشاغل سخت و زيان 

آور(

رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 35/149235 مورخ 83/8/10 
دانشگاه آزاد اسالمي. )قرار هيأت عمومي(

رد درخواست اصالح بخشنامه شماره 1-5914/7401 مورخ 86/4/7 
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان. )قرار هيأت عمومي(

اجرايي  دستورالعمل  متفرقه(  )امور  قسمت  از  )ب(  جزء  ابطال 
از  معافيت  خصوص  )در  معلوالن.  حقوق  از  حمايت  قانون   6 ماده 
خدمت سربازی همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی 

مي نمايند(

اعالم تعارض آراء صادره از شعب 3 و 23 ديوان عدالت اداري. )در 
دانشگاه های  علمي  هيأت  غير  کارکنان  جذب  فوق العاده  خصوص 

علوم پزشکی(

عدم ابطال بخشنامه شماره 200/28138/6-10/2/4/12397 مورخ 
مقررات  برقراری  )در خصوص  جانبازان.  امور  سازمان   1383/7/22

جديد تشخيص درصد مجروحيت جانبازان(

88/784

88/790

88/804

88/824

88/880

88/908

89/5

89/7

4 بهمن 1388

5 بهمن 1388

12 بهمن 1388

18 بهمن 1388

16 اسفند 1388

17 اسفند 1388

23 فروردین 1389

30 فروردین 1389

839

840

844

846

847

848

850

852

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای
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89/19

89/17

89/31،32

89/65

89/69 

89/157

89/165

 89/175،176،
177

89/189

6 اردیبهشت 1389

6 اردیبهشت 1389

13 اردیبهشت 1389

20 اردیبهشت 1389

28 اردیبهشت 1389

26 تیر 1389

4 مرداد 1389

11 مرداد 1389

16 مرداد 1389

854

857

859

962

864

865

866

868

870

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای

بيمه به طور اختياري در قسمت تعيين  ادامه  ابطال آيين نامه  عدم 
نرخ حق بيمه به ميزان 26درصد.

اداري. اول و سوم ديوان عدالت  از شعب  اعالم تعارض آراء صادره 
)در خصوص درخواست دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تهران به 

خواسته برخورداري از فوق العاده ويژه نخبگان(

ابطال مصوبه شماره 249 مورخ 1384/11/9 شوراي اسالمي  عدم 
ابطال مصوبه شماره 155 مورخ 1385/11/4  شهر زرقان 2- عدم 
شوراي اسالمي شهر تنکابن. )در خصوص اخذ عوارض از مطب های 

خصوصی(

سازمان   80/2/4 مورخ   4020/8960 شماره  بخشنامه  ابطال  عدم 
به عمل  مربوط  )در خصوص دريافت هزينه های  اجتماعي.  تأمين 

جراحی از بيمه تامين اجتماعی(

 رد درخواست ابطال دستور اداري شماره 21225 مورخ 85/9/25 
سازمان انتقال خون ايران.

ابطال بخشنامه شماره 4/4044/8/الف مورخ 88/8/19  رد درخواست 
معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.

سازمان   76/8/14 مورخ   44/54789 شماره  بخشنامه  ابطال  عدم 
دامپزشکي. )در خصوص اعالم ممنوعيت عرضه گوشت مرغ قطعه 

بندي در بسته بندي هاي غير مجاز توسط سازمان دامپزشکی(

اعالم تعارض آراء بين دادنامه هاي شماره 1842 در پرونده کالسه 
494/88/5 و شماره 1843 در پرونده کالسه 493/88/5 و شماره 
مورخ  همگي  ديوان   5 شعبه   602/88/5 کالسه  پرونده  در   1841
پرونده  در   1476 شماره  دادنامه  با  شکايت  رد  بر  مبني   88/8/16
ورود  بر  مبني   88/7/7 مورخ  ديوان   6 شعبه   564/88/6 کالسه 
به  بهداشت  شبکه  دستور  ابطال  تقاضای  خصوص  )در  شکايت. 

تعطيلي و يا پلمپ محل کار بدليل نداشتن مجوز(

رد درخواست ابطال نامه شماره 1/13/195/ع مورخ 88/2/7، معاونت 
آموزشي و امور دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي.
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اعالم تعارض آراء بين دادنامه هاي شماره 1365 مورخ 88/7/7، در 
پرونده کالسه 342/88/4 و شماره 1327 مورخ 88/6/28، در پرونده 
کالسه 365/88/4 و شماره 1362 مورخ 88/7/7، در پرونده کالسه 
466/88/4، همگي صادره از شعبه 4 ديوان عدالت اداري و شماره 
از  صادره   344/87/21 کالسه  پرونده  در   ،87/8/29 مورخ   1553
دادنامه هاي  با  شکايت  رد  بر  مبني  اداري  عدالت  ديوان   21 شعبه 
شماره 1676 مورخ 86/8/19، در پرونده کالسه 218/1/86 صادره 
از شعبه اول ديوان عدالت اداري و شماره 1020 مورخ 87/4/29، 
در پرونده کالسه 4/87/1 و شماره 955 مورخ 88/5/4، در پرونده 
کالسه 322/88/1 و شماره 1180 مورخ 86/6/26، در پرونده کالسه 
)در  اداري  عدالت  ديوان  اول  شعبه  از  صادره  همگي   2667/1/85
خصوص برقراری حقوق بازنشستگی اعضاء هيأت علمی دانشگاه ها(

 اعالم تعارض بين دادنامه شماره 2382 مورخ88/12/1، صادره از 
شعبه سوم ديوان عدالت اداري در پرونده کالسه1793/88/3، مبني 
پرونده  در  مورخ88/3/23،  شماره425  دادنامه هاي  با  ردشکايت  بر 
در  مورخ87/2/16،  شماره2392  دادنامه  و  کالسه3919/87/8 
پرونده کالسه353/86/8 و دادنامه شماره1047 مورخ88/7/11، در 
پرونده کالسه125/88/8، همگي صادره از شعبه هشتم ديوان عدالت 
اداري مبني بر ورود شکايت و دادنامه شماره151 مورخ88/2/27، 
در پرونده کالسه 1240/87/7، صادره از شعبه هفتم ديوان عدالت 
اداري مبني بر ورود شکايت. )در خصوص الزام به پرداخت حقوق و 
نامه آموزشی دوره تکنسين  مزايای معادل کاردانی موضوع گواهی 

دامپزشکی(

عدم ابطال آيين نامه اجرايي قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات.

رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 1100/4148/ب مورخ 82/2/9 
شوراي عالي فني سازمان بيمه خدمات درماني.

رد درخواست ابطال بند 1-7 از ماده يک دستورالعمل اعطاي بورس 
دکتري خارج از کشور جهت تامين هيأت علمي و متخصصان مورد 

نياز دانشگاه ها، مراکز علمي و تحقيقاتي در سال 89.

مورخ 88/7/8  بخشنامه شماره 951/د/8/4/1  ابطال  رد درخواست 
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز.

اعالم عدم تعارض آرا )در خصوص عدم برخورداری بهياران از مزايای 
حق جذب مناطق محروم(

 89/216،217، 
218

89/226-227

89/222

89/243

89/231

89/242

600

15 شهریور 1389

22 شهریور 1389

22 شهریور 1389

27 شهریور 1389

27 شهریور 1389

27 شهریور 1389

9 اسفند 1389

871

875

878

881

882

883

884

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای
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603

613

106

135

195

186-187-188

197

206

204

229

16 اسفند 1389

23 اسفند 1389

2 خرداد 1390

30 خرداد 1390 

27 تیر 1390

27 تیر 1390 

10 مرداد 1390

17 مرداد 1390

17 مرداد 1390

24 مرداد 1390 

886

881

891

 894

897

 901

903

905

907

 909

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای

عدم ابطال نامه های شماره 14/5304 مورخ 86/4/3 وزارت کشور و 
14657 مورخ 84/5/2 بيمه مرکزی ايران )در خصوص ارائه خدمات 

بيمه ای به اتباع بيگانه فاقد مجوز کار(

به  انتظامی رسيدگی  آيين نامه  ماده 33   2 و   1 تبصره  ابطال  عدم 
تخلفات صنفی و حرفه ای شاغالن پزشکی و وابسته

درآمدهای  معاون   77/9/26 مورخ   46378 شماره  بخشنامه  ابطال 
مالياتی وزارت امور اقتصادی و دارايی )در خصوص تکليف موديان 

مالياتی به ارايه تاييديه قبوض مالياتی(

 1387/10/2 مورخ  385536/ح/ن  شماره  دستورالعمل  ابطال  عدم 
مشاور وزير و مديرکل دفتر حقوقی معاونت توسعه مديريت و منابع 
مرخصی  )درخصوص  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 

استعالجی پزشکان مشمول ضريب k جزء ايام تعهد خدمت(

ابطال ماده 55 اصالحي آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاه ها )در 
خصوص امور مالی دانشگاه ها(

عدم ابطال بخشنامه شماره 8/102197 مورخ 1386/9/17 وزارت 
واحدهای  مجوز  خصوص  )در  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 

تزريقات و پانسمان(

)عدم( ابطال بخشنامه شماره 30/2/58159 مورخ 1388/7/21 مرکز 
نظارت و اعتبار بخشي امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکي )در خصوص اعالم استانداردهای مربوط به امر کاشت مو(

وزير  مّصوب   1386/2/4 مورخ   32398 شماره  آيين نامه  ابطال 
ارائه خدمات  نحوه  با  )دررابطه  پزشکي  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
در  حرفه اي  بهداشت  آموختگان  دانش  توسط  حرفه اي  بهداشتي 

صنايع باالي 25 نفر(

اعالم عدم تعارض در آراي صادر شده از شعب اول و دهم ديوان عدالت 
اداري. )در رسيدگي به دعاوي شکات به خواسته اجراي مصوبۀ شماره 
تقاضاي  و  وزيران  هيأت  مورخ 1384/12/15  ه    84515/ت34613 

تبديل وضعيت از نيروي شرکتي به قراردادي يا پيماني و يا رسمي(

قانون »مصوب 1385  صدور رأي وحدت رويه در اجراي ماده 44 
)در خصوص احتساب فوق العاده جذب جزء حقوق و مزايای مستمر 
و دخالت و تأثير آن در تعيين حق الزحمه قرارداد طرح تمام وقت(«
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اعالم تعارض)در موضوع » احتساب ايام سربازی در مراکز بهداشتی 
شغلی  ارتقای  مسير  طرح  در  قبول  قابل  خدمت  سابقه  عنوان  به 
بهداشت،  وزارت  درمانی  و  بهداشتی  مشاغل  متصديان  و  پرستاران 

درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی کشور«(

و  دانشگاه ها  معامالتي  مالي  آيين نامه  ماده 27  بند ب  ابطال  عدم 
موسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب سال 1369 و ابطال تبصره 
پزشکي  علوم  دانشگاه هاي  معامالتي  و  مالي  آيين نامه   14 ماده   3

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مصوب سال 1384

نهمين نشست شوراي  و  بند 3-2 صورت جلسه چهل  ابطال  عدم 
آموزش پزشکي و تخصّصي کشور )درباره انتخاب رشته دانشجويان 
رشته پزشکي بيهوشي که در گذشته از ادامه تحصيل در آن رشته 

انصراف داده اند(

گسترش  شوراي  جلسه  هشتادمين  و  يکصد  مصوبه  ابطال  )عدم( 
اصالح  بر  مبني   1386/2/29 مورخ  پزشکي  علوم  دانشگاه هاي 

اساسنامه دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي 

ابطال تبصره 11 ماده 55 آيين نامه آموزشي دانشگاه پيام نور مصوب 
1380/7/18 و اصالحات 1381/2/11 شوراي دانشگاه پيام نور

اعالم عدم تعارض نسبت به آراء صادره شده از شعب ديوان عدالت 
اداري )به خواسته احتساب مرخصي ذخيره شده در زمان اشتغال به 

نحو قرارداد خريد خدمت(

اعالم تعارض آراء در دادنامه های شماره 1974 مورخ 1385/10/30 
ديوان  نظر  تجديد  اول  و  دوازدهم  مورخ 1387/1/25 شعب  و 46 
عدالت اداری درخصوص نحوه اعمال معافيت مالياتی موضوع ماده 
132 قانون اصالح قانون ماليات های مستقيم مصوب 1371/2/7 )در 

خصوص ماليات موسسات پزشکی(

اداري  عدالت  ديوان  شعب  از  شده  صادر  آراء  در  تعارض  اعالم 
مورخ   149 جلسه  مصوبۀ  اجراي  عدم  به  اعتراض  )درخصوص 
فارغ  مورد  در  تحصيلي  مدارک  ارزشيابي  عالي  شوراي   1386/5/1

التحصيالن تخصصي خارج از کشور(

وقت  وزير   1386/12/7 مورخ   160101/1/11 شماره  نامه  ابطال 
کشور. )درباره جواز استفاده از قليان در قهوه خانه ها(

170

240

247

255

253

251

266

273

311

4 شهریور1390 

7 شهریور1390 

14 شهریور 1390 

21 شهریور1390

21 شهریور1390 

21شهریور1390 

28 شهریور 1390

4 مهر 1390 

25 مهر 1390

 910

 912

 915

919

 924

 926

929

 931

934

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای
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362,363,364

382

435

433-434

445

464

463

494-495

522

30 آبان 1390

7 آذر 1390 

12 دی 1390 

12 دی 1390 

19 دی 1390

  26 دی1390

26 دی1390

17 بهمن1390

24 بهمن 1390

936

 939

 941

 945

954

957  

960

963

967

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای

به  اداري  عدالت  ديوان  شعب  از  شده  صادر  آراء  در  تعارض  اعالم 
خواسته پرداخت مابه التفاوت فوق العاده کار با اشعه

معاونت   1386/9/25-2/16897 شماره  بخشنامه  ابطال  عدم 
مدرک  به صدور  نسبت  فناوري  و  تحقيقات  علوم،  وزارت  آموزشي 

مرسوم دانشگاهی برای معدل های باالتر از 10 و کمتر از 12

اعمال ماده 53 الحاقی به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به 
دادنامه شماره 2 مورخ 1388/1/16 هيأت عمومی درباره کارمندان 

دانشگاهی که به هيئت علمی تبديل وضع می نمايند.

اعالم رای از سوی ديوان در خصوص: 1- عدم ابطال مواد 6، 14 و 
16 آيين نامه موضوع تبصره 3 ماده 14 قانون اصالح برخي از مواد 
قانوني مربوط به مقررات امور پزشکي دارويي 2- عدم ابطال بند 3 از 
ماده 6 و بند 13 از ماده 7 و بندهاي 6 و 8 از ماده 9 ضوابط تاسيس 
و   5-1-10 بندهاي  ابطال  عدم   -3 دارويي  شرکت هاي  فعاليت  و 
بندهاي 10-1-6 از ماده 10 آيين نامه شرايط و ضوابط ثبت و ورود 
دارو 4- عدم ابطال تبصره 2 ماده 20 و تبصره 1 و 2 ماده 22 و 

تبصره يک ماده 36 و بند 11 از ماده 24 آيين نامه داروخانه ها

جلسه  يکمين  و  جلسه شصت  صورت   2 و   1 بندهاي  ابطال  عدم 
ادامه  با  رابطه  کشوردر  شهرهاي  ترافيک  هماهنگي  عالي  شوراي 

اجراي طرح زوج و فرد کردن تردد خودروها

عدم ابطال رديف هاي46-45-44 مصوبه شماره 1386/11/2-188 
شوراي اسالمي شهر شادگان در خصوص دريافت عوارض کسب از 

مطب پزشکان متخصص، عمومي و مطب دندان پزشکان

در   1380/1/26- 2/302/02/4/م/ح  شماره  بخشنامه هاي  ابطال 
خصوص استرداد وجوه اضافه گرفته شده جهت حق بيمه و )عدم 
تامين  سازمان  مديرعامل   1385/9/13- 2/302/02/37/م  ابطال( 
نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي درخصوص عدم  خدمات درماني 

پرداخت اضافه کسر شده بيمه درمانی

اعالم تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداری 
در مورد شکايت از لغو و فسخ قراردادهای پيمانی کارکنان مجتمع 

دارويی و درمانی هالل ايران

عدم ابطال دستور اداری شماره 5020/84026 مورخ 1380/10/5 
تغيير  درباره  اجتماعی  تامين  سازمان  درآمد  و  فنی  معاونت  حوزه 

تکليف کارفرما نسبت به پرداخت حق بيمه 
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ابطال بند 6 مصوبه مورخ 1385/2/25 هيأت رئيسه دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهيد بهشتی در خصوص تغيير 
وضعيت پرداخت حقوق و مزايای اعضای هيأت علمی که از فرصت 

مطالعاتی داخل و خارج استفاده می نمايند.

اعالم تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداری 
)در خصوص  پرداخت حق بيمه معوقه ايام تعطيلی بيمارستان محل 

خدمت و احتساب فاصله خدمتی در زمان تعطيلی محل کار(

های  دوره  تشکيل  آيين نامه   5 ماده  اخير  قسمت  ابطال  عدم 
هيأت   1387/8/27 مصوب   )post- Doc(دکتری پسا  تحقيقاتی 

رئيسه دانشگاه تهران

)در  اداری  از شعب ديوان عدالت  آراء صادر شده  تعارض در  اعالم 
خصوص پرداخت کامل حق اشعه به طرفيت دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات پزشکی گيالن(

ابطال مصوبه 811 -1388/7/5 هيأت رئيسه دانشگاه پيام نور )در 
خصوص ارائه تسهيالت به برگزيدگان علمی برای ورود به دوره های 

تحصيلی باالتر(

شورای   1381/9/19 مورخ  اجالس  دهمين  مصوبه  ابطال  عدم 
تخصصی آموزش علوم پايه پزشکی، بهداشت و تخصصی )در خصوص 
ممنوعيت شرکت متخصصان رشته های بالينی و دانش آموختگان 
دوره های دکترای تخصصی )ph.D ( و دستياری رشته های علوم 
و  تخصصی  دکترای  های  دوره  آزمون  در  بهداشت  و  پزشکی  پايه 

دستياری رشته های مذکور(

)در  اداری  از شعب ديوان عدالت  آراء صادر شده  تعارض در  اعالم 
سال  حقوق  پرداخت  به  اجرايی  دستگاه های  الزام  زمينه  خصوص 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه  طرفيت  به  تورم،  نرخ  با  متناسب   1386

خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان(

عدم ابطال قسمتی از بند 11 قسمت تذکرات شرايط عمومی آگهی 
وخدمات  پزشکی  علوم  دانشگاه   1387/10/28 مورخ  استخدام 
بهداشتی و درمانی تبريز )در خصوص ممنوعيت استخدام دانشجوی 
در حال تحصيل و مستخدمين رسمی، ثابت، پيمانی و بازخريد شده 

ساير دستگاه های دولتی(

539

540

558

556

577

589

584-585

588

1 اسفند1390

1 اسفند1390

8 اسفند 1390

8 اسفند1390 

15 اسفند 1390 

22 اسفند 1390 

 
22 اسفند 1390 

22 اسفند 1390 

970

972

974

 978

 979

 981

 
 983

 987

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای
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22 اسفند 1390 587

 

  

 990

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای

)در  اداری  از شعب ديوان عدالت  آراء صادر شده  تعارض در  اعالم 
از 35  با کمتر  بازنشستگی اعضاء هيأت علمی دانشگاه ها  خصوص 

سال سابقه خدمت(

آرای هیئت عمومی آرای هیئت عمومی 

دیوان عدالت اداریدیوان عدالت اداری


