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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

  ١  قوه قضائيه  ٢/٥/١٣٩٨  هاي مشورتي اداره كل حقوقي و اسناد مترجمين نامه كارگروه اصالحيه آيين

  ٢ابطال تذكر : اري با موضوع هيأت عمومي ديوان عدالت اد٢٢٦ الي ٢٢٥هاي  رأي شماره
ـ ٢١١/٢٥٥١٧ نامه شماره ٨ و بند ٤ از بند   معاون توسعه مديريت و منابع ٧/٦/١٣٩٦ 

  انساني سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي
  ٢  وزارت جهاد كشاورزي  ٢٤/٢/١٣٩٨

ـ مورخ ٥٠٠٣٧/٥٦٠٣٩نامه شماره  تصويب) ٣(اصالح بند    سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي  ١/٥/١٣٩٨  ٢٧/٤/١٣٩٨ه
  و گردشگري

٤  

  مصوبه تكميل و تعميم شمول ماده واحده اختصاص سهميه به داوطلبان آزمون سراسري
   )٢٨/٨/١٣٩٢ مورخ ٧٣٩مصوب جلسه (زده كشور   در مناطق زلزله

  به كليه مناطق درگير بالياي طبيعي 
  ٤  سازمان سنجش آموزش كشور  ٧/٣/١٣٩٨

  ٤  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  ٧/٣/١٣٩٨  در هيأت نظارت بر مطبوعات مصوبه تجديد انتخاب نماينده شوراي عالي انقالب فرهنگي

  مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي
  شوراي شهرسازي و معماري  ٣/٤/١٣٩٨  سفيد پل شهر 

   استان مازندران
٤  

  
  
  
  

  ٦/٥/١٣٩٨                                                              ١٠٠/٤٨٢٣٠/٩٠٠٠رهشما
  جناب آقاي اكبرپور

  رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
 رياست محترم قوه ٥/٥/١٣٩٨ مورخ ١٠٠/٤٨٠٩٩/٩٠٠٠نامه شماره  تصوير آيين

جهت » اره كل حقوقي و اسناد و مترجمينهاي مشورتي اد كارگروه«قضائيه در خصوص 
  .گردد درج در روزنامه رسمي به پيوست ايفاد مي

  مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ دكتر محسن محدث
  

  ٥/٥/١٣٩٨                                                              ١٠٠/٤٨٠٩٩/٩٠٠٠رهشما
  اره كل حقوقي و اسناد مترجمينهاي مشورتي اد نامه كارگروه اصالحيه آيين

 نامه آيين يف اداره کل حقوقيش دقت و سرعت در انجام وظايبه منظور افزا
ن مصوب ي و اسناد و مترجمي اداره کل حقوقي مشورت)هاي ونيسيکم(هاي  کارگروه

  :شود  مير اصالحي به شرح ز٢٥/٢/١٣٨٩

  :شود  مير اصالحي به شرح زنامه آيين ٢ماده  ـ١ماده
  : عبارتند ازي دائمي مشورت)هاي ونيسيکم(هاي  وهکارگر

   و ثبتين مدنيکارگروه قوانـ ١
   ي مدنيدادرسآيين کارگروه ـ ٢
  ين جزائيکارگروه قوانـ ٣
   يفري کيدادرسآيين کارگروه ـ ٤
  ن المللي و بين عموميکارگروه قوان ـ ٥
  ين تجاريکارگروه قوان ـ ٦
  ين خانواده و امور حسبيکارگروه قوانـ ٧
  االجرا  و مفاد اسناد الزمي احکام مدنين اجرايکارگروه قوان ـ ٨
از ي را حسب نيگري ديفرعهاي  تواند در موارد لزوم کارگروه ي ميرکل حقوقيمد

  . ديت و شرکت در آنها دعوت نماي عضوي صالح برايل دهد و از صاحب نظران ذيتشک
شنهاد ي بنا به پيئمداهاي  ک از کارگروهي در صورت تراکم کار هر تبصره ـ

ک از يل کارگروه دوم هر يه تشکي قوه قضائيد معاون حقوقيي و تأيرکل حقوقيمد
  .  بالمانع استنامه آيينن ير مواد ايت ساين ماده با رعايمذکور در اهاي  کارگروه

  :شود  ميري به شرح زنامه آيين ٣ ماده ـ٢ماده

 ١٣٩٨  مرداد ماههمن شنبهچهار
 

 ٢١٦٦٤ شماره پنجمسال هفتاد و 

)١١٨٣( 
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ها از سوي رئيس  اي کارگروهاعض. شود  هرکارگروه از هفت عضو تشکيل ميـ٣ماده
قوه قضائيه و در صورت تفويض اختيار به معاون حقوقي از سوي وي، به مدت سه سال 

حداقل يک نفر از اعضاي هر کارگروه از قضات اداره کل حقوقي . منصوب خواهند شد
ها  نامه و يک نفر ديگر از قضات اداره کل تدوين لوايح و آيين) مديرکل، معاونان و مستشاران(
و حداکثر دو نفر از ميان قضات بازنشسته و حتي االمکان ) مديرکل، معاونان و مستشاران(

هاي تراز اول کشور که حداقل داراي رتبه دانشياري  يک نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه
  .شوند باشد و بقيه اعضاي کارگروه از قضات داراي گروه نه به باال انتخاب مي

  :شود  مير اصالحي به شرح زنامه آيين ٧ماده  ـ٣ماده
  :ر استي به شرح زيدائمهاي  ک از کارگروهيف هر يوظا

  بررسي و اظهارنظر در امور مربوط به قوانين مدني و ثبتي : الف ـ کارگروه قوانين و ثبت
آيين  و اظهارنظر در امور مربوط به ي بررس:ي مدنيدادرسآيين کارگروه  ـ ب
  ي مدنيدادرس
 و ي عمومي و اظهارنظر در امور مربوط به جزاي بررس:يين جزايوانکارگروه ق ـ ج
   ي اختصاصيجزا

 و اظهارنظر در مورد اصول قانون ي بررس:ن المللي و بين عموميکارگروه قوان ـ هـ
اساسي، امور مربوط به ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي کل کشور، موارد مربوط 

 که از طرف اداره کل ي و امورير قضائيغهاي   استعالم وين اداري قوان،ن الملي حقوق ببه
  . شود  ميه ارجاعياست قوه قضائيا ري

   ين تجاري و اظهارنظر در امور مربوط به قواني بررس:ين تجاري کارگروه قوانـو 
 و اظهارنظر در امور مربوط به ي بررس:ين خانواده و امور حسبيکارگروه قوان ـ ز
   يسبن خانواده و امور حيقوان

 و اظهارنظر ي بررس: و مفاد اسناد الزم االجراءي احکام مدنين اجرايکارگروه قوان ـ ج
   و مفاد اسناد الزم االجراي احکام مدنين اجرايدر امور مربوط به قوان

ک کارگروه متراکم باشد يارجاع شده به هاي   که استعالمي در صورتتبصره ـ
ن ماده به يم کار مذکور در ايت تقسيدون رعاد را بيجدهاي  تواند استعالم يرکل ميمد

  . ديداند ارجاع نما  مي که مصلحتيکارگروه
س يب رئي به تصو٢/٥/١٣٩٨خ ي تبصره در تار٢ ماده و ٤ه در ين اصالحيا ـ٤ماده
  .ديه رسيقوه قضائ

  رييس قوه قضاييه ـ سيدابراهيم رئيسي
  

  ٢٥/٣/١٣٩٨                                                                          ٩٦٠١٤٧٥شماره
 بسمه تعالي

  جناب آقاي اكبرپور
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

اره دادنامه ـدالت اداري به شمـوان عـومي ديـأت عمـه از رأي هيـيك نسخ
:  با موضوع٢٤/٢/١٣٩٨ مورخ ٩٨١٠٠٩٠٩٠٥٨٠١٠٢٢٥ و ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨٠١٠٢٢٦

 معاون توسعه ٧/٦/١٣٩٦ ـ ٢١١/٢٥٥١٧ نامه شماره ٨ و بند ٤ از بند ٢ابطال تذكر «
 »مديريت و منابع انساني سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي وزارت جهاد كشاورز

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي
   عدالت اداري ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان

  
  ٢٢٥ـ ٢٢٦: شماره دادنامه               ٢٤/٢/١٣٩٨ :تاريخ دادنامه
  ٩٦/١٤٧٥، ٩٦/١٨٢٥: شماره پرونده

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  يني عابدي و عليياحمد قانع ساسان سرا: اني آقا:شاكي

 ـ ٢١١/٢٥٥١٧ نامه شماره ٨ و بند ٤ از بند ٢ ابطال تذکر :موضوع شکايت و خواسته
 معاون توسعه مديريت و منابع انساني سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي ٧/٦/١٣٩٦

  يوزارت جهاد کشاورز
 ابطال تذکر ي به موجب دادخواستيي احمد قانع ساسان سرايآقا)  الف:کار گردش

ت و منابع يرياون توسعه مد مع٧/٦/١٣٩٦ ـ ٢١١/٢٥٥١٧ نامه شماره ٨ و بند ٤ از بند ٢
سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي را خواستار شده  يانسان

  :ن خواسته اعالم کرده است کهييو در جهت تب

قات ي موسسه تحقيأت علمي عضو هيينجانب احمد قانع ساسان سراياحتراماً ا«
د ي مويني که حکم کارگزباشم مي ارشد ي با مدرک کارشناسي پژوهشيران با مرتبه مربيا

 ي اسالمي قانون توسعه ششم جمهور٨٨ماده ) ث( بند ٦ف يبر اساس رد. باشد ميآن 
 رزمندگان با حداقل شش ماه ي باالتر برايليک مقطع تحصياز ي از امتيمند ران بهرهيا

ن ين شده و همچبيني پيش ي اجتماعيايحضور داوطلبان در دفاع مقدس با حقوق و مزا
 باالتر به لحاظ نوع کار يليک رتبه تحصيا ي در استفاده از حقوق و مزايد و دستوريچ قيه

 ماه ١٧نجانب به مدت يه حضور در جبهه اتأييدير يتصو. امده استي نينيو حکم کارگز
) ث( بند ٦ف ي ردياي از مزامندي بهرهنجانب جهت يانگر استحقاق ايه بباشد ک ميمه يضم

 ٨نجانب بر اساس بند ين حال سازمان متبوع ايبا ا. باشد ميوسعه ششم  قانون ت٨٨ماده 
  و به استناد جوابيه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،٧/٦/١٣٩٦ ـ ٢١١/٢٥٥١٧شماره نامه 
  اعضاي هيأت علمي را مشمول مزاياي مقطع تحصيلي٢٣/٥/١٣٩٦ـ  ١٠٩٧٧٣/١٥شماره نامه 

 ٠٩٧٧٣/١٥ برنامه ششم ندانسته و اين در حاليست که نامه ٨٨ از بند ماده ٦باالتر موضوع رديف 
د و طرح سوال يان گردي ب١١/٥/١٣٩٦ ـ ١١٢٤/١/٣/٩٦در جواب استعالم نامه شماره : اوالً

ان که يو مرب...) آزاده، جانباز، فرزند شهدا و (ثارگران ي ايو استعالم استفاده مضاعف برا
 ٢٣/٥/١٣٩٦ـ  ٠٩٧٧٣/١٥نامه : ثانياً. اند  برخوردار گرديدهقبالً  از حقوق و مزاياي يک رتبه باالتر

 قانون ٨٨ماده ) ث( بند ٦ف ي ردياي استفاده رزمندگان از حقوق و مزايچ وجه نافيبه ه
 نامه آيين ٥٢ ماده ٢ بند ٤ن بر اساس تبصره يهمچن. باشد ميبرنامه ششم توسعه ن

 ي که از سويياعضا (دارد مي  که در آن صراحتاً اعالميأت علمي هي اعضاياستخدام
 بر اساس يثارگريه اياز پا. شوند مي شناخته يثارگري ايايافت مزايصالح واجد دريمراجع ذ

) رهيجانباز، آزادگان و غ(يثارگران گردند و فقط ا ي همان ماده برخوردار م٤جدول تبصره 
داشته و از  قرار يأت علمي هنامه آيين ٩ک و دو مندرج در جدول ماده يف يکه در رد

 گيرند مين تبصره قرار نياند در شمول ا دهي گردمند بهرهک رتبه باالتر ي يايحقوق و مزا
از آنجا که بر اساس . باشد مي ٤ و جدول تبصره يأت علمي هنامه آيين ٥٢ر ماده يتصو

باشم و از حقوق  کارگزيني اينجانب مربي پژوهشي و داراي مدرک کارشناسي ارشد ميحکم 
 باالتر تاکنون استفاده نکرده ام و بر اساس مستندات حضور يليک مقطع تحصي يايو مزا

ک مقطع ي يايافت حقوق و مزايصالح، واجد دريه مراجع ذتأييديدر جبهه و بر اساس 
 .باشم مي قانون ششم توسعه ٨٨ماده ) ث( بند ٦ف ي باالتر بر اساس رديليتحص

 ٥٦ قانون توسعه ششم، به ماده ٨٨ ماده ٧ف يتبصره رد) ذ(ن به موجب بند يهمچن
ثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه ي به ايرسان قانون خدمات
ات ي ماه حضور در جبهه از پرداخت مال١٢ده و به موجب آن رزمندگان با ياضافه گرد
 ر حاليستاين د. باشند و براي اين معافيت شرطي جز حضور در جبهه قيد نشده است معاف مي

 در يج کشاورزيقات آموزش و تروي سازمان تحقيت و منابع انسانيريه معاونت توسعه مدک
  معافيت مالياتي مذکور را منوط٧/٦/١٣٩٦ ـ ٢١١/٢٥٥١٧ نامه شماره ٢ تذکر ٤رديف 

 کرده و صراحتاً و به وضوح يفه عموميام خدمت وظي ايبه پرداخت کامل کسور بازنشستگ
ان خواهان لغو و يلذا در پا. ثارگران را نقص کرده استي به ايرسان ات قانون خدم٥٦ماده 

 و برخورداري اينجانب ٦/١٣٩٦/ ـ ٢١١/٢٥٥١٧ نامه به شماره ٨ و بند ٤ از بند ٢ابطال تذکر 
 ١/١/١٣٩٦از حقوق و مزاياي يک مقطع تحصيلي باالتر و نيز برگشت کسور مالياتي از تاريخ 

 ».باشم برنامه ششم توسعه جمهوري اسالمي ايران مياز زمان اجرايي شدن قانون 
  :ر استي مورد اعتراض به قرار زهاي متن مقرره

  :٧/٦/١٣٩٦ ـ ٢١١/٢٥٥١٧نامه شماره 
 ـ بازنگري سوابق و گواهي حضور در جبهه اعضاء که در حال حاضر در جوف پرونده٤«
  . استي آنها وجود دارد و مالک عمل قرار گرفته، الزاميپرسنل

......  
 ١فه، مستند به تبصره ينکه احتساب مدت خدمت نظام وظيت به ايبا عنا: ٢تذکر

 نامه استخدامي  آيين١٠٠نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي و تبصره ماده   آيين٧٦ماده 
 به عنوان سابقه خدمت ي، در صورت پرداخت کامل کسور بازنشستگيأت علمي هياعضا

 ي از اعضا که مدت حضور در جبهه آنها به صورت موظفلذا آن دسته. گردد ميمحسوب 
 ستاد ٢١/١٠/١٣٨٨  ـط/١١/٤٠/٢٠٦بوده و بر اساس بخشنامه شماره ) يخدمت سرباز(

کل نيروهاي مسلح سه چهارم دوره مذکور به عنوان داوطلب محسوب گرديده است، 
 سور بازنشستگيصورت پرداخت کسور ايام سربازي خود از معافيت مالياتي و بخشودگي ک در

  .ه برخوردار خواهند شدين ابالغيموضوع ا
.........  

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR


 ٣صفحه     WWW.RRK.IR                         ٩/٥/١٣٩٨       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ٢١٦٦٤شماره 

 شماره يقات و فناوريه وزارت علوم، تحقي مطابق جوابيأت علمي هي اعضا ـ٨
) ث( از بند ٦ مشمول مزاياي مقطع تحصيلي باالتر موضوع رديف ٢٣/٥/١٣٩٦ ـ ١٠٩٧٧٣/١٥

  ».قانون برنامه ششم نخواهد شد ٨٨ماده 
ج يقات، آموزش و ترويس سازمان تحقير و رئيت مذکور، معاون وزيشکادر پاسخ به 

 ٢٧/١٢/١٣٩٦ ـ ٢٠٠/٦١٦٩١حه شماره ي به موجب الي وزارت جهاد کشاورزيکشاورز
 :ح داده است کهيتوض

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي محترم هياعضا«
  هيحه دفاعيال: موضوع
  احترام با سالم و
ه يير شکواي منضم به تصو١٧/١١/١٣٩٦  ـ١٦٨٧٦ يگانياه شماره بيت به ابالغيبا عنا

 ٧/٦/١٣٩٦ ـ ٢١١/٢٥٥١٧آقاي احمد قانع ساسان سرايي در خصوص ابطال و لغو نامه شماره 
  :دارد ميت مطروحه، معروض ي رد شکايل را برايمراتب ذ
 ٩/٤/١٣٥٣ـ مطابق قانون تاسيس سازمان تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي مصوب ١

  .شود مي اداره ييأت امنايمان به صورت هن سازيا
 ١٠/١١/١٣٩٥ توسعه کشور مصوب هاي  برنامهيميک قانون احکام داي برابر ماده ـ٢

 و ي، مراکز و موسسات آموزش عالها دانشگاه«: دارد مي که اشعار ي اسالميمجلس شورا
سترش  گي مجوز از شوراي که داراي علم و فناوري و فرهنگستانها و پارکهايپژوهش

 ي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکيقات و فناوري علوم، تحقهاي  وزارتخانهيآموزش عال
 حاکم بر ين و مقررات عموميت قواني، بدون رعاباشند ميربط  ي ذير مراجع قانونيو سا

 هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي کشور، قانون مديريت خدمات کشوري، دستگاه
 آنها و فقط در چارچوب مصوبات و يصات و اصالحات و الحاقات بعد مناقيقانون برگزار

أت امناء که حسب ي مصوب هيالتي و تشکي، استخدامي، اداري، معامالتي مالهاي نامه آيين
 و در ي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکيقات و فناوريران علوم، تحقي وزتأييدمورد به 

 و ي و مراکز آموزش عالها  در مورد دانشگاهجمهور و سي رئتأييدمورد فرهنگستانها به 
رسد،  ي مسلح ميروهايس ستاد کل ني رئتأييد مسلح به يروهاي وابسته به نيقاتيتحق

  .ندکن ميعمل 
نامه  استخدامي اعضاي هيأت علمي  ـ آيين١(هاي چهارگانه  نامه ـ اين سازمان آيين٣

 نامه آيين ـ٤ يالتي تشکنامه آيين ـ٣ يأت علمير هي غي اعضاي استخدامنامه آيين ـ٢
 ١٥/١٢/١٣٩١خ يأت امناء در تاري جلسه ه٢٩ن يست و نهميخود را در ب) يمعامالت
 .ب نموديتصو

 ١/٧/١٣٩٢نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي اين سازمان از تاريخ  ـ آيين٤
  الخصوصي و علنامه آيين مربوط به ياي مزايشان اعمال شده است و تمامي خصوص ادر

شان پرداخت ين سازمان به ايأت امناء اين جلسه هي و دومي بر اساس مصوبات س٧٧ماده 
  .شده است
 نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي سازمان تحقيقات،  آيين٥٢ ماده ٤ ـ مطابق تبصره ٥

صالح واجد  اعضايي که از سوي مراجع ذي«: دارد آموزش و ترويج کشاورزي که مقرر مي
ن ماده ي  مندرج در ايثارگري اهاي هي، عالوه بر پاشوند مي شناخته يثارگري اياي مزادريافت
جانبازان و  (يثارگري اياعضا. گردند يل برخوردار مي مطابق جدول ذيثارگري اهاي هياز پا

 نامه آيينن ي ا٩ک و دو مندرج در جدول موضوع ماده ي يفهايکه در مرتبه رد) آزادگان
ن تبصره ياند، در شمول ا دهي گردمند بهرهک مرتبه باالتر ي يايقرار داشته و از حقوق و مزا

  ».گيرند ميقرار ن
و  رئيس مرکز هيأتهاي امناء ٢٣/٥/١٣٩٦ ـ ١٠٩٧٧٣/١٥ نامه شماره ١ ـ مطابق بند ٦

 شده بيني پيش يايمزا«: دارد مي که مقرر يقات و فناوريزه وزارت علوم، تحقي مميأتهايه
 يد داراي فرزند شهيأت علميو عضو ه)  آزاده ـجانباز(رگر ثاي ايأت علمي هي اعضايبرا

 مربي پژوهشي صرفاً بر اساس/ مربي پژوهشيار و مربي آموزشي/ مراتب علمي مربي آموزشيار
  ».رديگ ي صورت ميأت علمي هي اعضاي استخدامنامه آيين

 شده ادي ي اعضا٥٢ ماده ٧ و ٤ نامه صدراالشاره، به استناد تبصره ٢ مطابق بند ـ٧
 شوند و در صورت ارائه مدرک تحصيلي مند مي فقط از حقوق و مزاياي يک مرتبه باالتر بهره

  . شوند مي مربوطه برخوردار هاي هي صرفاً از پاياري و داشتن مرتبه استاديدکتر
 مرتبه ي داراي شاکينينکه بر اساس حکم کارگزياد شده، با توجه به ايبنا به مراتب 

ن و ي نامبرده برخالف قوانين ادعايبنابرا. باشد ميسانس يک فوق ل با مدري پژوهشيمرب
 ».مورد استدعاست يت شاکيذا از آن مقام رد شکاوده لمقررات مربوطه ب

 بخشنامه ٨ ابطال بند يليحه تکمي به موجب دادخواست و اليني عابدي عليآقا) ب
 ي سازمان تحقيقات، معاون توسعه مديريت و منابع انسان٧/٦/١٣٩٦ ـ ٢١١/٢٥٥١٧شماره 

 آموزش و ترويج کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته
  :اعالم کرده است که

  يوان عدالت ادارياست محترم دير«
 و سابقه ي پژوهشي در مرتبه مربيأت علمي عضو هيني عابدينجانب علياحتراماً ا

 و هاي دفاع  مقدس با استناد به داليل ه در جبههايثارگري بيشتر از شش ماه حضور داوطلبان
 ـ ٢١١/٢٥٥١٧ بخشنامه شماره ٨ ابطال بند ي، تقاضايليحه تکميمستندات مشروح در ال

  معاون توسعه مديريت و منابع انساني سازمان تحقيقات آموزش و ترويج کشاورزي٧/٦/١٣٩٦
 يجساله ششم توسعه از ابتدا قانون برنامه پن٨٨ماده » ث« بند ٦ف ي رديو تحکم به اجرا

  ».ينجانب را خواستارم در حق ا١٣٩٦سال 
  :ر استي به قرار زيليحه تکميمتن ال

  يوان عدالت اداري مقام دياست محترم و قضات عالير«
  تيبا سالم و تح

 احتراماً در خصوص شکايت مطروحه به طرفيت معاون توسعه مديريت و منابع انساني
د رسان مي و در شرح خواسته به استحضار يج کشاورزي تروقات آموزش و يسازمان تحق

ران در ي ايالتيقات علوم شي موسسه تحقيأت علمي هي عضو رسميني عابدينجانب عليا
 يا هستم و  به گواهي دريمي ارشد شي کارشناسيلي با مدرک تحصي پژوهشيمرتبه مرب

 دفاع مقدس هاي در جبههشتر از شش ماه به صورت داوطلبانه يصادره از سپاه پاسداران ب
 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ٨٨ماده » ث« بند ٦ف يت به رديبا عنا. ام حضور داشته

 مندي از امتيازات يک مقطع تحصيلي باالتر براي رزمندگان با حداقل شش ماه حضور بهرهکه 
 ق برخورداريدارد و مستح داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزاياي اجتماعي را اشعار مي

 يأت علمي هيبنا بر آن که مراتب اعضا.  باالتر هستميليک مرتبه تحصيازات ياز امت
نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي آمده   آيين٩ با مدرک تحصيلي در جدول ماده متناسب

ر ي غي در اعضايمعادل دکتر (يار پژوهشي، مرتبه استادي پژوهشيو مرتبه باالتر از مرب
. ست لذا استحقاق برخورداري از مزاياي مرتبه استاديار پژوهشي را دارما) هيأت علمي

 با استناد به دور باطل ٢٩/٨/١٣٩٦ ـ ٩٣١٣٩/٢/٢٤٧ نامه شماره ي موسسه متبوع طولي
 .رفته استي مرا نپذي قانونيالذکر، تقاضا لي ذهاي نامه

ک ي ياي مزانجانب ازي انتفاع اي موسسه متبوع در جهت رد تقاضاير امور اداريمد
 ي صادره از سو٧/٦/١٣٩٦ ـ ٢١١/٢٥٥١٧ بخشنامه شماره ٨ باالتر به بند يليمقطع تحص

در اين بخشنامه . معاون سازمان تحقيقات آموزش و ترويج کشاورزي استناد کرده است
 ٢٣/٥/١٣٩٦  ـ١٠٩٧٧٣/١٥ مطابق نامه شماره يقات و فناوريه وزارت علوم، تحقي جواببه

 ـ ١١٢٤/١/٣/١٣٩٦ه آن جوابيه در پاسخ به سواالت مطرح شده در نامه شماره استناد شده است ک
 حاليه آن که بر مبناي طرح سوال و جوابيه استعالم فقط ايثارگران.  بوده است١١/٥/١٣٩٦
اند، در شمول استفاده  دهي گردمند بهرهک رتبه باالتر ي ياي که قبالً از حقوق و مزايانيو مرب

 گيرند و اينجانب از حقوق و مزاياي يک مقطع تحصيلي به باالتر قرار نميتوامان و در دو مرت
ثارگران ي اي برخورداريه وزارت علوم نافين جوابيعالوه بر ا. ام باالتر تاکنون استفاده  نکرده

 قانون برنامه ششم ٨٨ماده » ث« بند ٦ف ي ردياي از مزاي مرتبه مربيأت علميعضو ه
ثارگران ينکه قبل از برنامه پنجساله ششم، ايکما ا. ستد آن ايست بلکه مويتوسعه ن

 باالتر يليک مرتبه تحصي ي قانونياي از مزايأت علميعضو ه) فرزندان شهدا و جانبازان(
 ١٣٩٦ سال يرالذکر، از ابتداي وضع شده اخي و مطابق ماده قانوناند شده يبرخوردار م

 از ي اضافه و شامل برخوردارينونن ماده قاي حداقل شش ماه جبهه به ايرزمندگان دارا
د يرالذکر مطلق و بدون قي اخي ماده قانونياز طرف. اند شده باالتر يلي مرتبه تحصيايمزا

 باالتر يليک رتبه تحصي ياي در استفاده از حقوق و مزايد و دستوريچ قيانحصار است و ه
  .امده استي نيأت علمير هيا غي و يأت علميبه لحاظ نوع کار، عضو ه

 قانون هست و ياست و قضات واقف هستند سازمان متبوع مجريمان گونه که ره
ا رفع ابهامات و حل يارات آن سازمان بوده و اگر شبهه و ير قانون خارج از حدود اختيتفس

 قانونگذار مانند يد از مراجع رسمياز باشد، باي بودن مواد قانون ني از کليمشکالت ناش
 قانون برنامه ٨٧ن مطابق ماده يعالوه بر ا. شد يتفسار م اسي تقاضاي اسالميمجلس شورا

ح ي صحي اجراياند اقدامات الزم برا  موظف بودهي دولتهاي پنجساله ششم توسعه دستگاه
 را در يثارگران را به عمل آورده و اعتبار کافي به ايرسان و به موقع قانون جامع خدمات

 آن را حداکثر تا شش ماهه يي اجراهاي هنام آيينه ي نموده و کلبيني پيش يبودجه سنوات
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 قانون ٨٨ماده » ث« بند ٦ف يحال آن که رد. نديب و ابالغ نماي تصو١٣٩٦اول سال 
برنامه پنجساله ششم توسعه وضوح کامل داشته و به دور از ابهام است و سازمان متبوع 

 حق پيگيريمبناي تفسير شخصي مبادرت به اعالم نظر رسمي در مورد مذکور کرده که  بر
 .نفع محفوظ استي ذي و حقوقيقي افراد حقين تخلف برايا

لذا از رياست ديوان عدالت اداري تقاضاي مداقه و بررسي کامل موضوع و ابطال 
 معاون توسعه مديريت و منابع ٧/٦/١٣٩٦ ـ ٢١١/٢٥٥١٧ بخشنامه شماره ٨بند 

 بند ٦راي رديف انساني سازمان تحقيقات آموزش و ترويج کشاورزي و تحکم به اج
 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در حق اينجانب علي عابديني مبني ٨٨ماده » ث«

بر برخورداري از امتيازات يک مقطع تحصيلي باالتر در حقوق و مزاياي اجتماعي را 
 قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، ١٣داشته و نيز مطابق ماده 
 در حق اينجانب ١٣٩٦ توسط موسسه متبوع از ابتداي سال پرداخت معوقات مربوط

  ».مورد استدعاست
ن يس و معاوني با حضور رئ٢٤/٢/١٣٩٨خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث
  .  مبادرت کرده استي رأر به صدوريت آراء به شرح زي با اکثريبررس

  
 رأي هيأت عمومي

 قانون برنامه ششم توسعه مصوب ٨٨به موجب بند ذ ماده : نکه اوالًيبا توجه به ا
 ياتيت ماليمشمول معاف» رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه «١٣٩٥سال 

 و ندا شده ١٣٩١ثارگران مصوب سال ي به ايرسان  قانون جامع خدمات٥٦موضوع ماده 
 ٤ از بند ٢کن در تذکر ي نگذاشته است ليد و شرطيت قين معافي اعمال ايقانونگذار برا

ت منوط به ي رزمندگان مشمول معافيت براين معافيت، اعمال ايمصوبه مورد شکا
 قانون ٨٨ از بند ث ماده ٦ف يبه موجب رد: اًيثان.  شده استيام سربازيپرداخت کسور ا

 باالتر يليک مقطع تحصيازات ي از امتمندي بهره«ثارگران ي ايبرنامه ششم توسعه برا
 رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس ين مربوطه برايمطابق قوان

  مصوبه مورد شکايت مقرر شده٨مقرر شده است ليکن در بند » حقوق و مزاياي اجتماعيدر 
 از بند ث ماده ٦ف يتر موضوع رد بااليلي مقطع تحصياي مشمول مزايأت علمي هياعضا«
 قانون ٢به موجب ماده  است که ين در حاليا: ثالثاً» . قانون برنامه ششم نخواهد شد٨٨

 اعضاي هيأت علمي و کادر اداري دانشگاهها و موسسات«رساني به ايثارگران  خدماتجامع 
 قانون برنامه ٨٧ز مشمول مقررات قانون مذکور بوده و بند ح ماده ين»  کشوريآموزش عال

ن، مقررات يثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانيا«: نکهيح دارد به ايز تصريششم توسعه ن
 قانون ٢ مشمول ماده يه دستگاههاي خاص مربوط به خود بوده و کليو ضوابط استخدام
، مراکز ها ت دانشگاهيو معاف» .ثارگران مکلف به انجام آن هستندي به ايرسان جامع خدمات

 هاي  برنامهيمي قانون احکام دا١ به موجب ماده ي و پژوهشيوسسات آموزش عالو م
 ي حاکم بر دستگاههاين و مقررات عمومياز قوان« صرفاً ١٣٩٥توسعه کشور مصوب سال 

ثارگران، ين و مقررات خاص اين و مقررات خاص از جمله قوانياست و نه قوان» يدولت
ه يل محدود نمودن حکم مقرر در اصالحيت به دليا مقرره مورد شک٤ ماده ٢ن تذکر يبنابرا

 مقرره مورد شکايت ٨رساني به ايثارگران و اطالق بند   قانون جامع خدمت٥٦ماده 
ثارگر را ي ايأت علمي هيح از استعالم صورت گرفته اعضاينکه با برداشت ناصحيث اي حاز

 .وسعه خارج کرده است قانون برنامه ششم ت٨٨ بند ث ماده ٦طور مطلق از شمول رديف به 
 يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مستند به بند 
 ١٣ مقرره مورد اعتراض مستند به ماده ٨اطالق بند . شود مي ابطال ١٣٩٢مصوب سال 
يب خ تصوي از تار١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک
  .دابطال ش

      رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي                  
  
  ١/٥/١٣٩٨                                                                      ٥٢٦٢٦/٥٦٠٣٩رهشما

  هـ ٥٠٠٣٧/٥٦٠٣٩نامه شماره  تصويب) ٣(اصالح بند 
  ٢٧/٤/١٣٩٨مورخ 

   صنايع دستي و گردشگريسازمان ميراث فرهنگي،
 ٢٧/٤/١٣٩٨هـ مورخ ٥٦٠٣٩ت/٥٠٠٣٧نامه شماره  تصويب) ٣(نظر به اينكه در بند 

و ساير خريدهاي گروهي ده نفر و بيشتر مشمول تخفيف پانزده درصد «و عبارت «عبارت 

تحرير نشده » .شود مي» قبل از واژه«اضافه » به صورت نيم بها«بعد از عبارت » %)١٥(
  .شود ب براي اصالح اعالم مياست، مرات

  دبير هيأت دولت ـ محسن حاجي ميرزايي
  

  ٣/٤/١٣٩٨                                                                       دش/٤٣١٩/٩٨رهشما
مصوبه تكميل و تعميم شمول ماده واحده اختصاص سهميه به داوطلبان آزمون 

  )٢٨/٨/١٣٩٢ مورخ ٧٣٩مصوب جلسه  (زده كشور سراسري در مناطق زلزله
  به كليه مناطق درگير بالياي طبيعي 

  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي٧/٣/١٣٩٨ مورخ ٨١٧مصوب جلسه (
  سازمان سنجش آموزش كشور

تكميل و تعميم شمول ماده واحده اختصاص سهميه به داوطلبان آزمون «ماده واحده 
به كله مناطق ) ٢٨/٨/١٣٩٢ مورخ ٧٣٩سه مصوب جل(زده كشور  سراسري در مناطق زلزله
 و براساس پيشنهاد مورخ ٧/٣/١٣٩٨ مورخ ٨١٧كه در جلسه » درگير بالياي طبيعي

  : شود  سازمان سنجش آموزش كشور به تصويب رسيده است، براي اجرا ابالغ مي٦/١/١٣٩٨
ها و مراكز آموزش  به داوطلبان آزمون سراسري ورود به دانشگاه«: ماده واحده

، سيل يا هايي كه دچار بالياي طبيعي اعم از زلزله الي كشور در شهرها يا بخشع
اند، ظرفيتي به ميزان حداكثر  آتشفشان همراه با خسارت مستقيم جاني و مالي شده

ناطق و در صورت نبود  هاي واقع در آن م درصد مازاد بر ظرفيت دوره روزانه دانشگاه٥
هاي مورد تقاضاي  هاي همجوار در رشته استانهاي  رشته در آن مناطق در دانشگاه

 سال و با اخذ تعهد خدمت به ميزان دو برابر تحصيل، ٣ها به مدت حداكثر  استانداري
  .يابد اختصاص مي
هايي كه دچار بالياي طبيعي همراه با خسارت جاني و   شهرها يا بخشـ١تبصره
 فناوري و بهداشت، درمان و هاي كشور؛ علوم، تحقيقات و اند توسط وزارتخانه مالي شده

  .شوند آموزش پزشكي تعيين مي
طور مشترك توسط وزارتين علوم، نامه اجرايي اين ماده واحده به   آيينـ٢تبصره

 ماه از تاريخ ٢تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ظرف مدت حداكثر 
  .»تصويب اين مصوبه تهيه و به تصويب خواهد رسيد

  ر و رييس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ حسن روحانيرييس جمهو
  

  ٣/٤/١٣٩٨                                                             دش          /٤٣٢٠/٩٨رهشما
  مصوبه تجديد انتخاب نماينده شوراي عالي انقالب فرهنگي

  در هيأت نظارت بر مطبوعات
  )عالي انقالب فرهنگي شوراي ٧/٣/١٣٩٨ مورخ ٨١٧مصوب جلسه (

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
تجديد انتخاب نماينده شوراي عالي انقالب فرهنگي در هيأت نظارت بر «مصوبه 
 شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب ٧/٣/١٣٩٨ مورخ ٨١٧كه در جلسه » مطبوعات

  :شود رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابالغ مي
ن قمي مجدداً براي مدت دو سال ن آقاي محساالسالم والمسلمي حجت«

عنوان نماينده شوراي عالي انقالب فرهنگي در هيأت نظارت بر مطبوعات،  به
  .»شود انتخاب مي

  رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ حسن روحاني
  

  ١٨/٤/١٣٩٨                                                                       ٣٠٠/٥٣٩٤١رهشما
  ران ي اي و معماري شهرسازي عاليمصوبه شورا

  پل سفيددرخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر 
 طرح جامع ـ ٣/٤/١٣٩٨شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 

ريزي و توسعه استان   شوراي برنامه٦/٨/١٣٩٦تفصيلي شهر پل سفيد، موضوع مصوبه مورخ 
  . نهايي رساندمازندران را به تصويب

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رساند كليه مصوبات  ضمناً به آگاهي مي
هاي مربوطه در سايت  خصوص طرحهاي جامع از جمله ضوابط و مقررات و نيز نقشهدر
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