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صفحه موضوع رای شماره دادنامه تاریخ
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معاونت حقوقی و امور مجلس 
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بهار 1401
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سوم  جلد  سالمت،  حوزه  در  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیئت  آرای  مجموعه  کتاب:  نام 

1391-1393
چاپ اول: بهار 1401

جلد: سوم

صفحه:  535

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

 مجموعه آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه سالمت؛ جلد   
سوم: 1393-1391

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

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
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صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای
اعالم عدم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري )در 

خصوص پرداخت کامل فوق العاده کار با اشعه ايکس(

اعالم عدم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداری 
)عدم تمديد قرارداد کارمندان سازمان انتقال خون ايران(

1- عدم ابطال ماده 14 آيین نامه دوره دکتری مصوب شورای عالی 
مورخ 1384/1/27  فناوری  و  تحقیقات  و  علوم  وزارت  برنامه ريزی 
2- عدم ابطال ماده 15 و بند الف ماده 27 و ماده 25 دستورالعمل 
اجرايی آيین نامه دوره دکتری مصوب جلسه 1384/9/23 دانشگاه 
شورای   1387/2/29 مورخ  مصوبه  ابطال  عدم   -3 بهشتی  شهید 

آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

اعالم عدم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري 
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  کارکنان  استخدامی  )مسايل 

بهداشتی، درمانی استان اصفهان(

اجرای ماده 44 قانون ديوان عدالت اداری مصوب 1385 )صدور رای 
وحدت رويه در فرض وجود آرای مشابه( در خصوص فوق العاده خاص 
مصرح در ماده واحده قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان های 

پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ايران مصوب 4/2/1390

اعالم تعارض در آراء در خصوص واجدين شرايط مقرر در بند 4 ماده 
ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 از تاريخ 
تصويب قانون و با اشتغال به کار با اشعه، مستحق دريافت فوق العاده 

کار با اشعه تا 50 درصد حقوق و مزايا خواهند بود
اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداری )در خصوص 
الزام وزارت آموزش و پرورش به پرداخت 75 درصد هزينه های درمانی 

مستخدمان دولت که در ماموريت خارج از کشور به سر می برند(

عدم ابطال مصوبات شماره 492/123883-29/9/1385به 211476/
ت39317ه-26/12/1386هیات وزيران )در خصوص تعیین کارگروه 

جهت  پیگیری احداث سرويس های بهداشتی خدماتی بین راهی(

)در  اداری  از شعب ديوان عدالت  آراء صادر شده  تعارض در  اعالم 
و  وزارتخانه ها  در  وقت  تمام  خدمت  مدت  احتساب  لزوم  خصوص 
موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها از لحاظ تعیین پايه و 

بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی.(

فهرست تفصیلی تاریخی
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)در  اداری  عدالت  ديوان  شعب  از  شده  صادر  آرا  در  تعارض  اعالم 
به  پیمانی  از  استخدامی  وضعیت  تبديل  به  الزام  خواسته  خصوص 

رسمی کارکنان اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه(

توسعه  معاون  4013269ص-26/6/1387  شماره  بخشنامه  ابطال 
مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
مازندران مبنی بر مقید کردن بازنشستگی پیش از موعد افراد واجد 
شرايط به استفاده از مرخصی استحقاقی ذخیره شده مازاد بر شش 

ماه

34088/17/200-10/4/1388دبیر  شماره  بخشنامه   2 بند  ابطال 
هیأت عالی نظارت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئیس 

جمهور

اعالم عدم تعارض در آراء صادر شده از شعبه ديوان عدالت اداری )در 
خصوص پرداخت کامل حق کار با اشعه به کارمندان مرکز آموزشی، 

تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجايی(

عدم ابطال آيین نامه اجرايی تبصره 7 موضوع قانون اصالح مواد 7 
و 8 قانون تامین وسايل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ايرانی 
مصوب 1354 و دستورالعمل 33 ماده ای اجرايی آيین نامه مذکور

)در  اداری  عدالت  ديوان  شعب  از  صادره  آرا  تعارض  عدم  اعالم 
خصوص خواسته برقراری فوق العاده ويژه کارشناسی برای کارکنان 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران(

دام  مديرکل   27/11/86-46131/12/05 شماره  نامه  ابطال  عدم 
پزشکی استان خراسان رضوی )در خصوص ضرورت تعطیلی فوری 
کلیه مراکز عرضه پرندگان زنده به خاطر بیماری آنفلوانزای فوق حاد 

پرندگان در کشور(

عدم ابطال تبصره ماده )1( آيین نامه اجرايی تبصره های )1 و 2( 
ماده واحده قانون تصويب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای 
موضوع  آن  مکمل  نامه  توصیه  و  کودک  کار  اشکال  بدترين  محو 
27/2/1383هیأت  مورخ  هـ  6650/ت26799  شماره  نامه  تصويب 

وزيران

در  ارزشیابی  عالی  شورای  نظريات  خصوص  )در  آراء  در  تعارض  اعالم 
ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان گروه پزشکی در خارج از کشور 

امری فنی و تخصصی بوده و قابل امعان نظر قضايی در ديوان نمی باشد.(
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)در  اداری  از شعب ديوان عدالت  آراء صادر شده  تعارض در  اعالم 
احکام  در  ريالی  تغییر  هرگونه  ايجاد  صورت  در  اينکه  خصوص 
صندوق  يا  بازنشستگی  سازمان  دادن  قرار  طرف  بازنشستگان 

بازنشستگی، عالوه بر سازمان متبوع الزامی است.(

 اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداری )در 
خصوص خواسته الزام به تبديل پست سازمانی از بهیار ماما به ماما 
به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبريز(

طرح  ايام  بیمه  حق  پرداخت  خصوص  در  رويه  وحدت  رای 
خدمت پزشکان و پیراپزشکان در ايام قبل از تصويب تبصره 
پیراپزشکان  و  پزشکان  خدمت  قانون   11 ماده  به  الحاقی   3

مصوب 1379(
)در  اداری  از شعب ديوان عدالت  آراء صادر شده  تعارض در  اعالم 
درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  الزام  خصوص 

لرستان به تغییر پست ثابت سازمانی و اختصاص پست معاونت (
در  اداری  عدالت  ديوان  شعب  از  شده  صادر  آراء  در  تعارض  اعالم 
عنوان  به  بازخريدی  از  ناشی  خدمت  عدم  ايام  احتساب  خصوص 
علوم  دانشکده  کارکنان  خصوص  )در  دولتی  قبول  قابل  خدمت 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم(

)در  اداری  از شعب ديوان عدالت  آراء صادر شده  تعارض در  اعالم 
خصوص بازنشستگی اعضای هیأت علمی و تحقیقاتی و دانشگاه ها(

مديرکل   20/1/1376 شماره76000559/811-  بخشنامه  ابطال 
تشخیص  اينکه  لحاظ  به  تهران  شهرداری  معماری  و  شهرسازی 
اختیار  در  آن  به  وابسته  حرف  صاحبان  و  پزشکی  شغلی  فعالیت 
شهرداری نیست و تعیین مصاديق آن به وسیله مدير کل شهرسازی 

و معماری خالف قانون می باشد.

اداری  عدالت  ديوان  شعب  از  شده  صادر  آراء  در  تعارض  اعالم 
دندان  مستقل  کارگاه  تاسیس  پروانه  صدور  به  الزام  )درخصوص 
سازی بر اساس گواهی های صادر شده از سوی سازمان آموزش فنی 

و حرفه ای کشور(

امور  سرپرست   1388/6/28  -200/10/54182 شماره  نامه  ابطال 
انسانی  نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه 
اساس  بر  اشعه  پرداخت حق  تعیین مالک  بر  رئیس جمهور مبنی 

حقوق و فوق العاده شغل

اعالم عدم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداری )در 
خصوص برقراری حق مسؤولیت برای کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل(
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 اعالم عدم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداری 
در خصوص تسری حکم مقرر در تبصره 3 ماده 65 قانون مديريت 
به  آن  )اختصاص  بازنشستگان  به   1386 مصوب  کشوری  خدمات 

کارکنان شاغل رسته های آموزش و بهداشت و درمان(

کاالهای  انهدام  و  تکلیف  تعیین  نامه  شیوه   4 بند  اطالق  ابطال 
و  بهداشتی  و  آرايشی  آشامیدنی  خوراکی  دارويی  قاچاق  مکشوفه 

البسه دست دوم.

عدم ابطال بخشنامه های شماره 3927/20995-16/2/1387معاون 
امور حقوقی حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس رياست جمهوری 
ب: نامة شماره 56/1397-13/9/1387 سرپرست وقت وزارت امور 
اقتصادی و دارايی ج: بخشنامه شماره101/73/3076/103/79446- 
13/9/1387 مديرکل دفتر واردات گمرک ايران د: بخشنامه شماره 
مديرکل   13/9/1387  -374/73/778/113/223746/251640
دفتر واردات گمرک ايران )در خصوص وضع عوارض به مواد دخانی 

وارداتی(

آموزشی،  امتیازات  تعیین  آيین نامه   1 ماده   2 تبصره  ابطال  عدم 
پژوهشی و مصاحبه آزمون ورودی دورة دکتری تخصصی دانشگاه 

تهران

30/3/1386هیأت  37409هـ-  47579/ت  شماره  مصوبه  ابطال 
و  دانشگاه ها  علمی  هیأت  اعضای  حقوق  افزايش  بر  مبنی  وزيران 

موسسات آموزش عالی و قضات به میزان 5/5 در صد

تامین  سازمان  مستمری های   52 شماره  بخشنامه   5 بند  ابطال 
اجتماعی که بازنشستگی اشخاص را با لحاظ بند 3 ماده 20 قانون 
در  مندرج  سنی  شرط  حداقل  رعايت  به  اشعه  برابر  در  حفاظت 

تبصره های ماده 76 قانون تامین اجتماعی مقید کرده است.

 نقض قسمت )ب( رأی شماره 505- 504 مورخ 1386/8/7 هیأت 
قانون  با  مغايرت  اعالم  خصوص  )در  اداری  عدالت  ديوان  عمومی 

خدمات پزشکان و پیراپزشکان، مصوب 1375 و تعهد خدمت(

از ماده 3 اساسنامه  از ماده 2 و بند 5  ابطال بندهای 5 و 7  عدم 
سازمان آتش نشانی يزد )در خصوص مرجع صالح برای صدور پروانه 

صالحیت در کلیه زمینه های ايمنی(

ابطال بند 3 تصمیم نامه شماره 169069/ت45462ن- 29/7/1389 
و  بهداشتی  کنترل  خصوص  )در  جمهور  رئیس  ويژه  نمايندگان 

کیفیتی مواد پروتئینی وارداتی(

436

474
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 24 مهر 1391 
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563

607

608

-91/264
-90/1027
91/191

618

616

613

619

711

714

15 آبان 1391 

29 آبان 1391 

29 آبان 1391 

1 آذر 1391 

6 آذر 1391 

6 آذر 1391 

6 آذر  1391

 13 آذر 1391

11 دی 1391 

11 دی 1391 

 1110

 1113

 1115

 1118

 1122

 1125

1128

1130

 1138

 1156

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای

تحصیلی  مدارک  ارزيابی  جديد  مقررات  از  قسمتی  ابطال  عدم 
دانشگاه های ارمنستان

وزرای   1390/8/21 165394/ت45944ک-  شماره  مصوبه  ابطال 
بر خروج  مبنی  الکترونیک  دولت  و  اجتماعی  امور  عضو کمیسیون 

قهوه خانه ها از زمره اماکن عمومی

)در  اداری  از شعب ديوان عدالت  آراء صادر شده  تعارض در  اعالم 
خصوص برخورداری از حق الزحمه دستیاری دوره فوق تخصص منوط 
به توافق با بخش آموزش دهنده و اشتغال دستیاران در رشته مربوط 

در کلینیک ويژه(

رای وحدت رويه در خصوص تکلیف فارغ التحصیالن قانون تخصیص 
سهمیه برای زنان در پذيرش دستیاری رشته های تخصصی به انجام 

خدمات قانونی مطابق تعهد نامه در نقاط محروم و نیازمند(

عدم ابطال بند 20 بخشنامه شماره 28004 - 1388/11/12 معاون 
برای  عوارض  )برقراری  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  حقوقی  و  فنی 

صنايع آالينده(

عدم ابطال بند )12( دستورالعمل اجرايی بند )9( ماده )68( قانون 
بخشنامه شماره 200/14593-  مديريت خدمات کشوری، موضوع 
1388/2/21 معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئیس جمهور 
)در خصوص محرومیت گروه دامپزشکی وزارت جهاد کشاورزی از 

دريافت حق الزحمه تمام وقت و فوق العاده محرومیت از مطب(

سازمان   1381/11/13 31/160/د-  شماره  بخشنامه   4 بند  ابطال 
بیمه خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران

ايجاد مجتمع های صنفی،  نامه نحوه  از آيین  ابطال اطالق موادی 
موضوع مصوبه شماره 120308/ت39725ک- 1387/7/17وزيران 
عضو کارگروه حل مشکالت اصناف و ابطال ماده 2 و تبصره ماده 6 و 

ماده 5 و تبصره آن و تبصره ماده 8 آيین نامه مذکور

 -271716 و   271718 شماره  دستورالعمل های  ابطال  عدم 
1389/8/7 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مصوبه مورخ 
1389/8/6 شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی )در خصوص 
به  ايران  درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  انتقال 

دانشگاه تهران و شهید بهشتی(

و   1385/4/11  ،1386/12/21 مورخ  مصوبات  از  قسمتی  ابطال 
و  تهران  شريف،  صنعتی  دانشگاه های  امنای  هیأت   1384/3/4

امیرکبیر در اعطای تخفیف شهريه
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ابطال جدول های نرخ تعرفه پزشکی تعیین شده توسط استانداری 
يزد در سال 1390

ابطال آيین نامه شماره 47085- 1388/6/21 )آيین نامه معاينات 
سالمت شغلی( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

)در  اداری  از شعب ديوان عدالت  آراء صادر شده  تعارض در  اعالم 
خصوص عدم مجوز شرکت های داروسازی در تعیین قیمت ها و يا 

افزايش قیمت های دارو(

تحصیلی  مدارک  ارزشیابی  نامه  آيین   3 ماده   10 بند  ابطال  عدم 
عالی  شورای  مصوب 1388/5/12  کشور  از  خارج  دانش آموختگان 

ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور

ابطال مصوبه شماره 44309/262765- 1388/12/27 هیأت وزيران 
در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیدت علمی دانشگاه ها و 

موسسات آموزش عالی

اجتماعی  تأمین  سازمان  فنی   604 شماره  بخشنامه   3 بند  ابطال 
تشکیل  تاريخ  را  بیمه شده  افتادگی  کار  از  تاريخ  اين که  لحاظ  به 

کمیسیون پزشکی تعیین کرده است.

در  اداری  عدالت  ديوان  شعب  از  شده  صادر  آراء  در  تعارض  اعالم 
خصوص برخورداری از يک ماه مجموع حقوق و فوق العاده شغل به 
عنوان پاداش برای مستخدمان رسمی و ثابت به شرط داوطلبانه بودن 

و به نرخ يوم االدا )کارکنان بخش اداری دانشگاه علوم پزشکی يزد(

اعمال ماده 20 قانون ديوان عدالت اداری مصوب 1385 نسبت به 
ديوان  عمومی  هیآت  رای شماره 1466الی 1468 -1386/12/12 

عدالت اداری. )در خصوص پرداخت  فوق العاده کار با اشعه(

شماره  دستورالعمل   4 بند  )ج(  جزء  از  قسمتی  ابطال  عدم 
200/14593- 1388/2/21 معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی 
رئیس جمهور و ملزم ساختن سازمان بهزيستی اصفهان به اصالح 
حکم کارگزينی سال های 1388 و 1389 از رتبه ارشد به رتبه خبره

نود و پنجمین جلسه  ابطال مصوبه شماره 1- 1389/11/20  عدم 
مصوبات شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور )در خصوص 

پیشگیری از آلودگی شهر ها ناشی از ترافیک(
 ابطال بند 2 تبصره 1 و تبصره 2 ماده 17، بند 3 تبصره 3 ماده 17 
و بند 1 و تبصره 1 ماده 55 »آيین نامه اجرايی برگزاری انتخابات 
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208-209
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250

334
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456-457

27 خرداد 1392 

 10 تیر 1392 

17 تیر 1392 

7 مرداد 1392 

14 مرداد 1392 

18 شهریور 1392  

1 مهر 1392 

15 مهر 1392 

 1210

 1213

 1218

 1226

 1229

  1235

 1239

 1244

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای

پرستاری شهرستانها« مصوب  نظام  سومین دوره هیأت مديره های 
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - عدم ابطال بند 5 ماده 17 

و بند 4 ماده 55 آيین نامه مورد اعتراض

)در  اداری  از شعب ديوان عدالت  آراء صادر شده  تعارض در  اعالم 
به عنوان  بهداشت  ايام تحصیل در مدرسه عالی  خصوص احتساب 

سابقه خدمت دولتی(

علوم،  وزير   1390/6/15-15/100129 شماره  بخشنامه  ابطال 
تحقیقات و فناوری موضوع اصالحیه ماده 36 آيین نامه استخدامی 
اعضای هیأت علمی و بخشنامه شماره 1390/10/5-15/198848 

معاون وزير علوم، تحقیقات و فناوری

ابطال مصوبه هزار و چهارصد و چهارمین جلسه مورخ 1382/11/28 
ق  شماره  با  شده  ابالغ  ايران  نفت  ملی  شرکت  مديره  هیأت 
س/288/ت هـ م/10-307- 1383/2/5 مبنی بر تعیین فوق العاده 
ارزيابی عملکرد بزشکان سازمان بهداشت و درمان به جای برداخت 

حق محرومیت از مطب

عدم ابطال ماده 12 فصل سوم آيین نامه امتحانات ورودی تحصیالت 
تکمیلی مصوب 1370/5/14 وزارت فرهنگ و آموزش عالی ] وزارت 
و  »سهمیه ها  اختصاص  خصوص  )در  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 

امتیازات« در آزمون کارشناسی ارشد(

عدم ابطال بند 3 از مرحله اول و بند 10 از مرحله دوم و بند 2-7 
و تبصره بند 7 از مرحله اول و بند 7 از مرحله دوم از دستورالعمل 
واردات مواد اولیه و کاالهای فرآيند شده آرايشی و بهداشتی مصوب 

آذر ماه 1385 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

انتخاب و شرح وظايف مسؤول فنی در  ابطال ماده 4 ضوابط  عدم 
بهداشت،  وزارت  داروی  و  غذا  معاونت  مصوب  داروسازی  صنايع 

درمان و آموزش پزشکی

 اعالم عدم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداری 
)در خصوص خواسته تبديل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی 
در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل(

)در  اداری  از شعب ديوان عدالت  آراء صادر شده  تعارض در  اعالم 
علوم  دانشگاه  کارکنان  از  يکی  بازنشستگی  درخواست  خصوص 

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربايجان غربی(
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بند 13 صورت جلسه شماره 2-1389/8/2 شورای دانشگاه  ابطال 
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربايجان غربی )در 

خصوص  اجازه تاسیس مطب در ساعات غیر اداری(

عدم ابطال مواد 12، 10، 9، 8، 3 »آيین نامه اعطای تسهیالت به 
کارکنان دستگاه های اجرايی متقاضی انتقال از شهر تهران« موضوع 
تصويب نامه شماره 44186/262747- 1388/12/27 هیأت وزيران 
و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  تکلیف  خصوص  )در 
سازمان تربیت بدنی ]وزارت ورزش و جوانان[ به ارائه خدمات خاص 

به کارمندان متقاضی انتقال از تهران(

)در  اداری  از شعب ديوان عدالت  آراء صادر شده  تعارض در  اعالم 
خصوص الزام دانشگاه علوم پزشکی قم به احتساب ايام خدمت در 

دانشگاه شهید بهشتی قم به عنوان سابقه خدمت دولتی(

مورخ 1372/11/25 هیأت های  ابطال مصوبه ششمین جلسه  عدم 
امنای دانشگاه های کشور )در خصوص برقراری امتیازات الزم برای 

اعضای هیأت علمی ايثارگر(

ابطال بند 6 صورت جلسه سی و نهمین جلسه شورای عالی  عدم 
دوره  خصوص  )در   1388/2/22 مورخ  پزشکی  علوم  برنامه ريزی 

دکتری حرفه ای رشته »فیزيوتراپی«(

)در  اداری  از شعب ديوان عدالت  آراء صادر شده  تعارض در  اعالم 
پیمانی  پرسنل  از  تعدادی  مخصوص  فوق العاده  پرداخت  خصوص 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان(

اعمال ماده 90 قانون تشکیالت و آيین دادرسی ديوان عدالت اداری 
مصوب سال 1392 و صدور رأی ايجاد رويه )در خصوص پرداخت فوق 

العاده کار با اشعه(
 اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداری در خصوص 
محاسبه فوق العاده مخصوص پیمانی در تفاوت تطبیق درصورت تبديل 
وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی )در خصوص پرداخت تفاوت 

تطبیق فوق العاده کار با اشعه(

)در  اداری  از شعب ديوان عدالت  آراء صادر شده  تعارض در  اعالم 
خصوص عدم شمول قانون کار بر رابطه بین پزشک و بیمارستان(

فعالیت  نحوه  و  تشکیل  نامه  آيین   9 ماده   5 و   2 بندهای  ابطال 
کمیته های تجويز و مصرف منطقی دارو مصوب 1388/6/2
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876-877

875
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18 آذر 1392 

9 دی 1392 

30 دی 1392

 30 دی 1392 
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25 فروردین 1393 

 1286
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صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای

ابطال تبصره جزء 1 بند »د« رديف 8 از دستورالعمل پرداخت شهريه 
 -520/3/1316 شماره  به  شده  ابالغ  ايثارگر  و  شاهد  دانشجويان 
بنیاد شهید  اجتماعی سازمان  امور  و  فرهنگی  معاون   1390/7/25

و امور ايثارگران

مناطق  در  متخصصین  ويژه  پرداخت  »دستورالعمل  ابطال  عدم 
ارتقای خدمت« ابالغ شده توسط وزير بهداشت،  محروم به منظور 

درمان و آموزش پزشکی به شماره 305244- 1389/8/11

ابطال بند 3 جز )ز( رديف 2 دفترچه کنکور سراسری سال 1391 
موضوع مصوبه هفتاد و يکمین جلسه شورای معین عالی برنامه ريزی 

علوم پزشکی مورخ 1390/7/10

عالی  شورای  مصوبه  پنجمین  و  چهل  سوم  بند  از  قسمتی  ابطال 
برنامه ريزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )در خصوص 
تکلیف پرداخت شهريه بر تمام دانشجويان پذيرفته شده در همان 

مقطع و دوره بار گردد(

اعالم عدم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداری 
)در خصوص پرداخت فوق العاده کار با اشعه تا میزان 50% از جمله 

فوق العاده جذب(

عدم ابطال بخشنامه شماره 19533-1389/11/12 معاون مالیات بر 
ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور )در خصوص وضع عوارض 

بر صنايع آالينده(

بهداشت،  وزارت  از  شده  اعالم  دستورالعمل های  ابطال  عدم 
 1390/3/23  -18540 شماره  نامه  در  پزشکی  آموزش  و  درمان 
نظام  سازمان  برنامه ريزی  و  نظارت  معاون  و  کل  رئیس  مقام  قائم 
پزشکی جمهوری اسالمی ايران به شماره های الف( 2/2/51611-

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  سالمت  معاون   1387/8/25
پزشکی ب( 2/8817/س-1387/8/25 رئیس مرکز نظارت و اعتبار 
ج(  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  درمان  امور  بخشی 
10273/ک- 1377/5/24 معاون امور درمان و دارو وزارت بهداشت، 
سونوگرافی  انجام  چگونگی  )در خصوص  پزشکی  آموزش  و  درمان 

توسط متخصصین رشته زنان و زايمان(

)در  اداری  از شعب ديوان عدالت  آراء صادر شده  تعارض در  اعالم 
خصوص پرداخت فوق العاده سختی کار بازرسان بهداشت محیط(
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 -41/5/37141 و   1382/5/20  -75/3266 شماره  نامه های  ابطال  عدم 
محرومیت  خصوص  )در  فّناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت   1382/6/4

بازنشستگان از تحصیل رايگان به علت عدم امکان انجام تعهد خدمت(

 1390/12/2 هـ-  237409/ت46657  شماره  مصوبه  ابطال  عدم 
هیأت وزيران )در خصوص تعیین حداقل دستمزد دامپزشکان ناظر 
هیأت  توسط  کشور  طیور  و  دام  کشتارگاه های صنعتی  فعالیت  به 

وزيران(

در  اداری  عدالت  ديوان  شب  از  شده  صادر  آراء  در  تعارض  اعالم 
خصوص عدم پرداخت فوق العاده جذب و نگهداری مناطق محروم به 
مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی 
شرکت های دولتی به نرخ روز )در رابطه با کارمندان رسمی شاغل 

در شبکه بهداشت و درمان شهرستان ها(

دفتر  رئیس   1391/10/13-198566 شماره  نامه   -1 ابطال 
رئیس جمهوری 2- بخشنامه شماره 8/141033-1391/11/9 قائم 
و فرهنگی 3- بخشنامه شماره  اجتماعی  امور  مقام وزير کشور در 
و  اجتماعی  امور  دفتر  مديرکل   1391/11/15  -71/22/96306
قلیان  عرضه  ممنوعیت  )در خصوص  کرمانشاه  استانداری  فرهنگی 

در اماکن عمومی(

مصوب  دستورالعمل   10-2 و   10-1 بندهای  ابطال  درخواست  رد 
شورای تخصصی دندان پزشکی در خصوص انتخاب رشته بیست و 

پنجمین دوره آزمون دستیاری دندانپزشکی

)در  اداری  از شعب ديوان عدالت  آراء صادر شده  تعارض در  اعالم 
خصوص شکايات استخدامی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی و اعضای  

هیأت علمی(

اعالم تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداری 
)در خصوص قابل ذخیره بودن مرخصی موضوع بند 2 ماده 20 قانون 

حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368(

ابطال اعمال ماده 92 قانون تشکیالت و آيین دادرسی ديوان عدالت 
اداری مصوب سال 1392 نسبت به رديف های )الف( و )ب( بند 4 
مصوبه شماره 21463/ت50503هـ-1393/2/30 هیأت وزيران. )در 
داروسازان در بخش خصوصی در  تعرفه خدمات حرفه ای  خصوص 

سال 1393(
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130
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435

683

1 اردیبهشت 1393  

1 اردیبهشت 1393  

8 اردیبهشت 1393 

8 اردیبهشت 1393 

15 اردیبهشت 1393 

29 اردیبهشت 1393 

 19 خرداد 1393  

16 تیر 1393 

  1333

  1337

 1341

 1344

 1349

 1353

  1356

 1360

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای



11

685

899

962

986

1034 - 1039

1217

1287

1321

1311 الی 
1318

16 تیر 1393 

13 مرداد 1393 

27 مرداد 1393 

10 شهریور 1393 

24 شهریور 1393 

14 مهر 1393 

5 آبان 1393 

19 آبان 1393 

19 آبان 1393

 1363

 1367

 1371

 1376

 1379

 1383

 1386

 1391

1398

صفحهتاریخ شماره دادنامه موضوع رای

واحد  م/1390/2/14-48043  ه  ت  شماره  بخشنامه  ابطال  عدم 
نفت  ملی  شرکت  استخدامی  و  اداری  مقررات  هماهنگی  و  تدوين 
و  آزادگان  معالجه  مدت  محاسبه  چگونگی  خصوص  )در  ايران 
استراحت های بعدی آنان طبق تجويز پزشک معالج و تايید پزشک 

معتمد دستگاه محل اشتغال جزء سابقه خدمت رسمی(

)در  اداری  از شعب ديوان عدالت  آراء صادر شده  تعارض در  اعالم 
آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  خانه های سازمانی  فروش  خصوص 

عالی(

)در  اداری  از شعب ديوان عدالت  آراء صادر شده  تعارض در  اعالم 
اماکنی که به  ايجاد و تأسیس کلیه  از  خصوص ممانعت شهرداری 
نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنان يا مخالف اصول 

بهداشتی در شهر است(

معاونت   1388/12/26  -200/2322 شماره  بخشنامه  ابطال  عدم 
توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئیس جمهور )در خصوص تعیین 
کشوری  خدمات  مديريت  قانون   )93( ماده  موضوع  الزحمه  حق 

پزشکان و کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور(

آموزشی  شورای   1390/11/19 مورخ  مصوبه  از  قسمتی  ابطال 
نمره  کسر  تجويز  بر  مبنی  شاهد  دانشگاه  تکمیلی  وتحصیالت 

ارزشیابی به لحاظ تاخیر در دفاع از پايان نامه

شورای   1392/8/27  -21/5/45502 شماره  مصوبه   1 بند  ابطال 
برنامه ريزی و توسعه استان البرز در سال 1392، مبنی بر استمرار 
تعطیلی روزهای 5 شنبه دستگاه های اجرايی در استان البرز تا پايان 

سال 1393

تامین   13 شعبه   1390/11/18-236274 شماره  نامه  ابطال 
آهن  راه  بهره برداری  شرکت  الزام  خصوص  )در  تهران  اجتماعی 

شهری تهران و حومه به پرداخت مابه التفاوت حق بیمه جانبازان(

 1390/4/14 230/11127/د-  شماره  مشترک  دستورالعمل  ابطال 
)در  کشور  پزشکی  نظام  سازمان  و  کشور  مالیاتی  امور  سازمان 
خصوص خود اظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 

1389 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور(

عدم ابطال مواد )1( تا )4( آيین نامه اجرايی قانون اصالح بند )ب( 
ماده )44( قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران موضوع 
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هیأت   1391/10/9 197284/ت47684هـ-  شماره  نامه  تصويب 
وزيران )در خصوص تامین صد در صد )100%( هزينه های درمانی 
اجرايی  دستگاه  توسط   آنان  تکفل  تحت  افراد  و  شاغل  ايثارگران 
مربوطه و هزينه درمانی ايثارگران غیر شاغل و افراد تحت تکفل آنان 

توسط بنیاد شهید و امور ايثارگران(

امور  سرپرست   1388/6/16-200/10/45806 شماره  نامه  ابطال 
انسانی  نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه 
رئیس جمهور )در خصوص پرداخت حق عائله مندی و اوالد کارکنان 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

عدم ابطال تصويب نامه شماره 92091/ت46527هـ- 1392/4/19 
هیأت وزيران )در خصوص تعیین مدت نه ماه تمام برای مرخصی 
پرداخت  با  دولتی  غیر  و  دولتی  بخش های  در  شاغل  زنان  زايمان 

حقوق و فوق العاده های مربوط(

عدم ابطال دستورالعمل مورخ 1387/9/12 در خصوص ساماندهی 
فعالیت نمايندگی های رسمی شرکت های خارجی عرضه کننده کاال 
و خدمات خارجی در کشور مصوب وزير بازرگانی ]صنعت، معدن و 

تجارت[ )در خصوص شکايت شرکت مهرگستر تامین دارو(

ابطال فراز آخر ماده 2و ماده 17 آيین نامه تاسیس و فعالیت  عدم 
شرکت های پخش دارويی

اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداری )در خصوص 
شکايات اعضای هیأت علمی دانشگاه نسبت به بازنشستگی زودرس(

اعالم تشابه در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداری و صدور 
رأی ايجاد رويه )در خصوص الزم االجرا بودن آيین نامه استخدامی 

اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه تهران(

امور  رئیس   1392/8/29  -222/92/14900 شماره  نامه  ابطال 
حقوق و مزايا و مديريت مشاغل معاونت توسعه مديريت و سرمايه 
انسانی رئیس جمهور )در خصوص شمول 2 هفته مرخصی اجباری 

)تشويقی( همسران زنان باردار صرفا نسبت به همسران شاغل(

عدم ابطال قسمت اخیر ماده )24( آيین نامه اجرايی ماده 33 قانون 
نظام مهندسی و کنترل ساختمان )در خصوص صالحیت های نظام 
آنها  رعايت  که  فنی  قواعد  و  اصول  تعیین  در  ساختمان  مهندسی 
به  نگهداری ساختمان ها  و  بهره برداری  اجرا،  در طراحی، محاسبه، 
و  آسايش  مناسب،  بهره دهی  بهداشت،  ايمنی،  از  اطمینان  منظور 

صرفه اقتصادی ضروری است.(

1378

1423-1424

1680

1806-1807

1908

1907

1920

1959-1960

3 آذر 1393 

17 آذر 1393 

8 دی 1393 

29 دی 1393 

27 بهمن 1393  

27 بهمن 1393  

4 اسفند 1393  

11 اسفند 1393 

 1405

 1408

 1413

 1419

  1436

  1439

  1445

 1448
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