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 :خ تاري

 :ره شما

 : پيوست

 69/60/1929 

 29/د/2110/116 

 دارد 
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 درماني تهران، بهداشتي
 معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع

 

 ((بخشنامه به كليه واحد هاي تابعه دانشگاه ))        

 

ششتتتاور  99/8/29د شتتتور  /1801/962بپيوستتتت ناشتتته شتتتماره       
شحتتترم شواونتتت توستتوه و شتتدير  تتل شيتتابع اناتتانز و پشتتتي انز و ار    

 11/8/29د شتتور  /229/161شت تتوم شيضتت  بتته توتتوير موابيتته شتتماره   
تاااريا ااااراي ر ي و ار  شت تتوم در ووتتو  دفتتتر اشتتور يقتتو ز  

هياااعت عهاااومي دياااوان  82/2/15ماااور   155شاااهاره 
، احتساااا ااهاا  حاايت ايرااار ري    عاداتت اداري موواو   

 .مهت استحضار و دستور ا دام شقتضز ارسال شز گردد 

 
 

 





 
 چ
 

          مديريت و منابع  معاونت توسعه
             داره كل منابع انساني و پشتيباني ا    

                                     

 

 د/٣٧١٧/٢٠٩
١٨/١١/١٣٩١ 

 دارد

 بسمه تعالي

»یسال �و��د م�ی، �مایت از کار و �ما� ��ا� «  

   �قام ���م ر��ری

 يدكتر كاظم يجناب آقا
 يدر امور حقوق ريمحترم وز مشاور

ضوع   جرا  خيتار :مو موم  اتي ه ٥١١مشاره   یرا یا  یع
 یعدالت ادار وانيد

 سالم عليكم
مشاره                 صويرراي  ست ت به پيو مًا ،   ٥١١احرتا
عدالت اداري        ٢٨/٨/١٣٩١مورخ   يوان  مومي د يات ع ه

دســتورالعمل مشــاره  ٤موضــوع ابطــال تبصــره بنــد 
حاالت      ٢١/٢/١٣٨٨مورخ   ١٤٥٩٣/٢٠٠ ماع  ساب اجت واحت

تا    ثارگري  سال    ١٥٠٠اي ياز ار گردد         امت مي 
ــذ  ــتورفرمائيدآيا راي م ــت دس ــمند اس كورمي خواهش

تاريخ     ست از نان    اجر ٢١/٢/١٣٨٨باي كام كارك اواح
بالغ          تاريخ ا يا از شود و صالح  شمول ا قدامات  م راي ا

 الزم صورت پذيرد؟
 
 

 
 
 



 بسمه تعالی
 

                                                       
 
 

  

 د/٩٩٢/١٠٧

١١/٠٤/١٣٩٢ 

 ندارد

ستاد مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي-خيابان سيماي ايران-جنوبي و زرافشانبين فالمك -)غرب(شهرك قدس -تهران: نشاني پستي 
نشاني صفحه اينترنتي  88363857: نمابر  88363560-80: تلفنهاي تماس :http://lawoffice.mohme.gov.ir 

 د��ر �بار�یاب آ�ی �ن

 ���ل �نا�ع ا�سا�ی و ��تيبا�ی �شاور ���رم �عاونت �و��ه و 

 

 سالم اهداي  با
 ٢٨/٨/٩١مـورخ   ٥١١در خصوص راي شماره  ١٥/٢/٩٢د مورخ /٣٥٢/٢٠٩احتراماً، عطف به نامه شماره 

 ٣١/٢/١٣٨٨مورخ  ٢٠٠/١٤٥٩٣دستورالعمل شماره  ٤عمومي ديوان عدالت اداري موضوع ابطال تبصره بند هيات 
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، و برقراري فـوق العـاده ايثـارگيري و پيـرو نامـه شـماره       

 :استحضار مي رساند ٢٥/١١/٩١د مورخ /٣٣٥٩/١٠٧
گرچه در راي فوق الذكر تصريح گرديده كه مصـوبه معـاون توسـعه مـديريت و سـرمايه انسـاني رئـيس جمهـور         

قانون ديوان عـدالت   ٢٠موجب تضييع حقوق اشخاص است و بر اين اساس ابطال گرديده ولي برابر صراحت ماده 
وبات خـالف شـرع يـا در    اثر ابطال مصوبات از زمان صدور راي هيات عمومي است مگـر در مـورد مصـ   «اداري، 

مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيات مذكور اثر آن را از زمان تصويب مصـوبه اعـالم   
اشـاره نشـده اسـت،    ) ٣١/٢/٨٨(از آنجا كه در راي هيات عمومي به اجراي راي از زمـان تصـويب مصـوبه    . »نمايد

 ٥/٤/ح. قابل اجرا مي باشد ٢٨/٨/٩١ن صدور فوق الذكر، راي صادره از زما ٢٠برابر صدر ماده 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : رونوشت 
  برزوئي(حقوقي دفتر( 

 
 
 
 



 بسمه تعالی
 

                                                       
 
 

  

 د/٩٩٢/١٠٧

١١/٠٤/١٣٩٢ 

 ندارد

ستاد مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي-خيابان سيماي ايران-جنوبي و زرافشانبين فالمك -)غرب(شهرك قدس -تهران: نشاني پستي 
نشاني صفحه اينترنتي  88363857: نمابر  88363560-80: تلفنهاي تماس :http://lawoffice.mohme.gov.ir 

 



 
 چ
 

          معاونت توسعه  مديريت و منابع
             داره كل منابع انساني و پشتيباني ا    

                                     

 

 د/٣٥٢/٢٠٩
١٥/٠٢/١٣٩٢ 

 ندارد

 بسمه تعالي

»�ما� �یا�ی، �ما� ���صادیسال «  

   �قام ���م ر��ری

 يموهبت يجناب آقا

 و امور مجلس يمحترم حقوق معاون

 28/8/91مورخ 511 يرا:موضوع 
 

 سالم عليکم 
د مورخ /٣٧١٧/٢٠٩احرتامٌا، پيرو نامه مشاره       

د /٢٣٥٩/١٠٧بازگشت به نامه مشاره  و ١٨/١١/٩١
 ٥١١درخصوص تاريخ اجرای رای  ٢٥/١١/٩١مورخ 
هيات عمومی ديوان عدالت اداری  ٢٨/٨/٩١مورخ 

ضمن ارسال  ،موضوع احتساب امجاع حاالت ايثارگری
تصوير نامه مجعی از ايثارگران شاغل در دانشگاه 
علوم پزشکی وخدمات هبداشتی ودرمانی کاشان مبنی 

پاسخ آن  بر پيگيری از سامانه ديوان عدالت و
رای فوق از الزم االجرا بودن امانه مبنی بر س

خواهشمند است با توجه به تاکيد  ١/١/٨٨تاريخ 
رای  از تاريخ صدور ی رایآن دفرت مبنی بر اجرا

در خصوص مغايرت تاريخهای ذکر شده ) ٢٨/٨/٩١(
نظريه اعالم فرمايند تا براساس آن اقدام مقتضی 

 بعمل آيد
  



دستٌرالعمل  ۴ىیات عمٌمی دیٌان عدالت اداری با مٌضٌع ابطال تبصره بند 155رأی شماره 
 جميٌر معاًن تٌسعو مدیریت ً سرمایو انسانی رییس ۵5۹۵۹5۳۲۲ـ 5۴۲/۳۹۵۱۱شماره 

 ۳۳/۳/۲۴۹۲      ۹۴//۳۹/ُـػوارٍ 

 ۹۴//۳۹: کالطَ پزًّذٍ        ۱۵۵:شماره دادنامه     ۳۹/۱/۲۴۹۲: تاریخ دادًاهَ 

 ُیأت ػوْهی دیْاى ػذالت اداری: هزجغ رطیذگی

 آلای رجثؼلی رُثزی کزّیَ: ػاکی

هؼاّى تْطؼَ هذیزیت  ۳۲/۳/۲۴۳۳ ـ۲۹/۹۴/۳۱۱دطتْرالؼول ػوارٍ  ۹اتغال تثصزٍ تٌذ: طتَهْضْع ػکایت ّ خْا

 اًظاًی رئیض جوِْر طزهایَّ

دطتْرالؼول ػوارٍ  ۹آلای رجثـؼلی رُثزی تَ هْجة دادخْاطتی اتغال تثصزٍ تٌذ : گزدع کار

خْاطتار ػذٍ ّ در جِت تثییي  هؼاّى تْطؼَ هذیزیت ّ طزهایَ اًظاًی رئیض جوِْر را ۳۲/۳/۲۴۳۳ـ۲۹/۹۴/۳۱۱

 :خْاطتَ اػالم کزدٍ اطت کَ

طاسهاى تِشیظتی اطتاى اصفِاى تَ اطتحضار ( حالت اػتغال)احتزاهًا، ایٌجاًة رجثؼلی رُثزی اس کارهٌذاى رطوی » 

تگاُِای لاًْى هذیزیت خذهات کؼْری، لاًًْگذار تزای ایثارگزاى ػاغل در دط ۸۳هادٍ  ۳رطاًذ تَ اطتٌاد تٌذ  ػالی هی

الؼادٍ ایثارگزی هتٌاطة تا درصذ جاًثاسی ّ هذت خذهت داّعلثاًَ  اجزایی هؼوْل لاًْى هذیزیت خذهات کؼْری فْق

لکي هؼاًّت تْطؼَ هذیزیت ّ طزهایَ اًظاًی رئیض . تصْیة کزدٍ اطت( اهتیاس ۲/۱۱)در جثَِ ّ هذت اطارت تا 

اػالم کزدٍ در صْرتی کَ ایثارگزاى اس  ۳۲/۳/۲۴۳۳ـ۲۹/۹۴/۳۱۱دطتْرالؼول ػوارٍ  ۹جوِْر در تثصزٍ هادٍ 

تزخْردار تاػٌـذ تاالتزیي اهتیاس هزتْط تَ یکی اس ( جاًثاسی ـ اطارت، خذهـت در جثَِ)اجتواع حاالت ایثـارگزی 

تیاس اهتیاس تَ اه ۲/۱۱اس اهتیاس حاالت دیگز ایثارگزی تا طمف  ۳/۲حاالت ایثارگزی هثٌای تؼییي اهتیاس لزار گزفتَ ّ 

تاػن ّ هذت ػغ هاٍ خذهت داّعلثاًَ در  هی ۴/۲تَ ػٌْاى هثال ایٌجاًة کَ جاًثاس . ایثارگزی ّی اضافَ خْاُذ ػذ

اهتیاس تاتت هذت خذهت  ۹۱۱اهتیاس تاتت جاًثاسی ّ  ۲۱۱۱الؼادٍ ایثارگزی هي تز اطاص جذّل  جثَِ دارم، فْق

( ۹۱۱)ػذ در صْرتی کَ تَ جای  در حکن کارگشیٌی هٌظْر هی اهتیاس تایظتی ۲۹۱۱داّعلثاًَ در جثَِ یؼٌی هجوْػًا 

اهتیاس  ۲۹۱۱اهتیاس در ًظز گزفتَ ػذٍ اطت ّ تَ جای ( ۲۱۱)آى یؼٌی  ۳/۲اهتیاس تاتت خذهت داّعلثاًَ در جثَِ فمظ 

ِْر در رطذ کَ هؼاًّت تْطؼَ هذیزیت ّ طزهایَ اًظاًی رئیض جو اهتیاس دادٍ ػذٍ اطت ّ تَ ًظز هی ۲۲۱۱هتأطفاًَ 

الذکز هحذّدیت لائل ػذٍ اطت ّ  احتظاب اهتیاس اجتواع حاالت ایثارگزی ایٌجاًة ّ دیگز ایثارگزاى در دطتْرالؼول فْق

اهتیاس اس هجوْع حاالت  ۲/۱۱لاًْى هذیزیت خذهات کؼْری کَ حذاکثز تا طمف  ۸۳هادٍ  ۳ایي اهز هغایز تا تٌذ 

تٌاتزایي هظتذػی اطت تَ هٌظْر ػذم تضییغ حك ایٌجاًة در . تاػذ ایثارگزی تْطظ لاًًْگذار تصْیة ػذٍ هی

هؼاًّت تْطؼَ هذیزیت ّ  ۳۲/۳/۲۴۳۳ـ۲۹/۹۴/۳۱۱دطتْرالؼول ػوارٍ  ۹خصْؽ اتغال ّ لغْ تثصزٍ هادٍ 

الؼادٍ  طزهایَ اًظاًی رئیض جوِْر ّ ُوچٌیي هلشم ًوْدى طاسهاى تِشیظتی اطتاى اصفِاى در خصْؽ اصالح فْق

 «. ًة در احکام کارگشیٌی اس سهاى تصْیة لاًْى هذیزیت خذهات کؼْری رأی همتضی صادر فزهاییذایثارگزی ایٌجا

 :هتي همزرج هْرد اػتزاض تَ لزار سیز اطت

تثصزٍ ـ در صْرتی کَ کارهٌذ اس اجتواع حاالت ایثارگزی تزخْردار تاػذ، تاالتزیي اهتیاس هزتْط تَ یکی اس آًِا »

فتَ ّ اهتیاس حاالت دیگز ایثارگزی، تَ اهتیاس ایثارگزی ّی اضافَ خْاُذ ػذ، هؼزّط تز هثٌای تؼییي اهتیاس لزار گز

 ۲/۲/۲۴۳۳اهتیاس کارهٌذاى ایثارگزی کَ اس تاریخ . تجاّس ًٌوایذ( اهتیاس ۲/۱۱)آى کَ اهتیاس ایثارگزی آًاى اس طمف 

در ُز صْرت هیشاى دریافتی . ػْد هییاتٌذ تز اطاص طاس ّ کار هذکْر هحاطثَ  در دطتگاُِای اجزایی اػتغال هی

 «. اًذ، ًثایذ کاُغ یاتذ ایثارگزاى کَ تاتت ایثارگزی در همزرات گذػتَ دریافت داػتَ

رغن ارطال ًظخَ ثاًی دادخْاطت ّ ضواین تزای عزف ػکایت ّ پیگیزی هْضْع، تا سهاى رطیذگی تَ پزًّذٍ در  ػلی

 .ؼذٍ اطتای اس طْی هؼتکی ػٌَ ّاصل ً ُیأت ػوْهی الیحَ

پض . ُیأت ػوْهی دیْاى ػذالت اداری در تاریخ یاد ػذٍ تا حضْر رؤطا، هظتؼاراى ّ دادرطاى ػؼة دیْاى تؼکیل ػذ

 .کٌذ اس تحث ّ تزرطی، تا اکثزیت آراء تَ ػزح آیٌذٍ تَ صذّر رأی هثادرت هی 

 رأی هیأت عمومی

الؼادٍ ایثارگزی هتٌاطة تا درصذ  مزر ػذٍ اطت فْقلاًْى هذیزیت خذهات کؼْری ه ۸۳هادٍ  ۳ًظز تَ ایي کَ در تٌذ 

اهتیاس تَ کارهٌذاى ّاجذ ػزایظ لاتل پزداخت خْاُذ  ۲/۱۱جاًثاسی ّ هذت خذهت داّعلثاًَ در جثَِ ّ هذت اطارت تا 

هؼاّى تْطؼَ هذیزیت ّ طزهـایَ  ۳۲/۳/۲۴۳۳ـ ۲۹/۹۴/۳۱۱دطتْرالؼول ػوارٍ  ۹تْد، حکن همزر در تثصزٍ تٌذ 

ئیض جوـِْر کَ در صْرت اجتواع حاالت هذکْر در لاًْى تزای کارهٌذاى، پض اس احتظاب اهتیاس تاالتزیي اًظاًی ر

درصذ اهتیاس طایز حاالت را لاتل احتظاب داًظتَ اطت ّ ایي همزرٍ هْجة تضییك حکن لاًًْگذار ّ  /۳حالت، فمظ 

 .ػْد لاًْى دیْاى ػذالت اداری اتغال هی ۹۳ ّ هادٍ ۲۹تضییغ حمْق اػخاؽ اطت تٌاتزایي تَ اطتٌاد تٌذ یک هادٍ 

 رئیض ُیأت ػوْهی دیْاى ػذالت اداری ـ هحوذجؼفز هٌتظزی
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