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

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

 هيأت چهار نفره  مصوبه٢ ابطال بند: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٨٤٦رأي شماره
 ٢٣/١٠/١٣٩٨ـ ٧٠٠٦١/١٣٩٨شماره نامه  و ٨/١٠/١٣٩٨ـ ٦٥٧١٥/١٣٩٨استان البرز پيوست نامه شماره 

 هاي مهندسي و الزام به اجراي ابالغيه  بين رشتهو جداول پيوست مبني بر تعيين درصد تفكيك
  وزارت راه و شهرسازي در حدي كه درصدهاي جدول٢٠/١٢/١٣٧٩ـ ٠٢/١٠٠/٧٠٩٢شماره 

  موضوع مصوبه وزارتخانه يادشده را تغيير داده است

  ٢  شهرسازيوزارت راه و   ١/٧/١٣٩٩

   مصوبه جلسه٣ ابطال بند: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٨٢١رأي شماره
  شوراي اسالمي شهر جويبار در خصوص حق بيمه كارگران ساختماني١٣/٢/١٣٩٣ مورخ 

  ٣  شوراي اسالمي شهر جويبار  ٢٥/٦/١٣٩٩

ارض، فاصله بين فراغت از  اعالم تع: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٨٢٥ رأي شماره
در آموزش و پرورش قابل احتساب آموزان دانشسراهاي مقدماتي تا زمان استخدام  تحصيل دانش

  شود باشد و نتيجتاً رأي صادره بر رد شكايت صحيح تشخيص داده مي عنوان سنوات خدمتي نمي به
  ٣  شعب ديوان عدالت و ساير مراجع اداري  ١/٧/١٣٩٩

  نام دريافتي از داوطلبان شرکت  تعيين هزينه خدمات ثبتنامه در خصوص تصويب
  هاي سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکيدر آزمون

  ١٤٠٠ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در سال 
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري   ٢٥/٨/١٣٩٩

  ٥  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

  ٢٥/٨/١٣٩٩  و گلوليزين) االثرترکيبي و سريع(هاي قلمي ليسپرو اي انسولين شش بيمهنامه در خصوص پو تصويب
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
  سازمان برنامه و بودجه کشور

٥  

  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ) ١١٧(ماده ) الف(نامه اجرايي بند آيين
  ٩/٧/١٣٩٩  تماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايراناقتصادي، اج

وزارت ارتباطات و فناوري  وزارت دادگستريـ 
ـ وزارت  امور اقتصادي و دارايي  اطالعات 

ـ سازمان ثبت اسناد و  سازمان برنامه و بودجه کشور 
ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران   امالک کشور

٦  

  ٢١/٨/١٣٩٩  هاي توسعه کشوربرنامه انون احکام دايميق) ٣٢(ماده ) الف(نامه اجرايي بند آيين

ـ وزارت اطالعات    وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت   وزارت امور خارجه 

ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش  آموزش و پرورش 
ـ پزشکي ـ وزارت   وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 

ـ وزارت کشورجهادکشاورزي ـ   وزارت دفاع و پشتيباني  
ـ وزارت نيرو ـ وزارت راه و شهرسازي   نيروهاي مسلح 

ـ وزارت علوم، تحقيقات و  وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ـ فناوري وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع  

ـ وزارت نفت ـ دستي    سازمان برنامه و بودجه کشور  
ـ زيستسازمان حفاظت محيط ان اداري و استخدامي سازم 

ـ اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران   کشور 
ـ صنعتي و ويژه دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري 
ـ اقتصادي   معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم 

٦  

   ٩/٦/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٢٤٠ت/٧٠٣٥٨نامه شماره  اصالح تصويب
  سالمتويرايش سوم کتاب ارزش نسبي خدمات 

  
٢٥/٨/١٣٩٩  

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي  
  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
  سازمان برنامه و بودجه کشور

٨  

  ٨  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  ٢٤/٤/١٣٩٩  نامه جامع مديريت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي  آيين٥الحاق يك تبصره به ماده 
  

 ١٣٩٩  ماهسوم آذر دوشنبه
 

 ٢٢٠٤٦ شماره ششمسال هفتاد و 

)١٣٤١( 
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  ٢٢/٧/١٣٩٩                                                                          ٩٨٠٤١٠٨رهشما
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 مصوبه هيأت چهار ٢ابطال بند«:  با موضوع١/٧/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٨٤٦

 و نامه شماره ٨/١٠/١٣٩٨ـ ٦٥٧١٥/١٣٩٨نفره استان البرز پيوست نامه شماره 
 و جداول پيوست مبني بر تعيين درصد تفكيك بين ٢٣/١٠/١٣٩٨ـ ٧٠٠٦١/١٣٩٨

 وزارت ٢٠/١٢/١٣٧٩ـ ٠٢/١٠٠/٧٠٩٢هاي مهندسي و الزام به اجراي ابالغيه شماره  رشته
راه و شهرسازي در حدي كه درصدهاي جدول موضوع مصوبه وزارتخانه يادشده را تغيير 

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .داده است
ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 

  
  ٩٨٠٤١٠٨: رونده پشماره      ٨٤٦ :ماره دادنامهش    ١/٧/١٣٩٩ :خ دادنامهتاري

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  يلي اسماعيان ناصر رزق خواه و علي آقا:يشاك

أت چهار نفره استان البرز ي مصوبه ه٢ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته
 ـ ٧٠٠٦١/١٣٩٨ و نامه شماره ٨/١٠/١٣٩٨ ـ ٦٥٧١٥/١٣٩٨وست نامه شماره يپ

 و يمهندسهاي  ن رشتهيک بين درصد تفکيي بر تعيوست مبني و جداول پ٢٣/١٠/١٣٩٨
  ي وزارت راه و شهرساز٢٠/١٢/١٣٧٩ـ ٠٢/١٠٠/٧٠٩٢ه شماره ي ابالغيالزام به اجرا

أت چهار نفره ي مصوبه ه٢ ابطال بند يان به موجب دادخواستي شاک:گردش کار
 ٧٠٠٦١/١٣٩٨و نامه شماره  ٨/١٠/١٣٩٨ ـ ٦٥٧١٥/١٣٩٨استان البرز پيوست نامه شماره 

 يمهندسهاي  ن رشتهيک بين درصد تفکيي بر تعيوست مبني و جداول پ٢٣/١٠/١٣٩٨ـ 
 را ي وزارت راه و شهرساز٢٠/١٢/١٣٧٩ـ ٠٢/١٠٠/٧٠٩٢ه شماره ي ابالغيو الزام به اجرا
  :کهاند  ن خواسته اعالم کردهييو در جهت تباند  خواستار شده

 مهندسان معمار و شهرساز ي از انجمن صنفيندگيبان به نمانجانيبا سالم احتراماً ا" 
  : ميرسان ي مياستان البرز به عرض عال

ه هيأت چهار نفره ٢ـ بند ١  و جـداول پيوست آن درصد تفکيک عنه معترض مصوـب
هاي معماري، سازه، تاسيسات برقي  الزحمه خـدمات مهندسي طراحي و نظارت در رشته حق

گذاري ابالغي وزارت راه شهرسازي تعيين نموده که خارج  ا مباني قيمتو مکانيکي را مغاير ب
 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان بوده ١٧از اختيارات هيأت چهار نفره استان مطابق ماده 

  .حق در اين حوزه برخوردار نيستکننده  اين هيأت از اختيار موجد حق و تضييع
 و کنترل ي قانون نظام مهندس١٥ه  ماد١٥ و بند ي قانون اساس١٣٨مطابق اصل ـ ٢

 قانون يي اجرانامه آيين ١١٧ و ماده ١١٤ماده ) س( و بند ٧٣ ماده ١٥ساختمان و بند 
 ي رشته مهندس٤ ي خدمات مهندسالزحمه حق و کنترل ساختمان مجموع ينظام مهندس

 ي آنها طالزحمه حقک يو درصد تفک) يکي و مکانيسات برقي، سازه، تاسيمعمار(
 ٢٠/١٢/١٣٧٩ـ ٠٢/١٠٠/٧٠٩٢ و ١٦/١١/١٣٧٨ ـ ٠٢/١٠٠/٦٠٠٨شماره هاي  هيابالغ

 نامه آيين ١١٧ ماده ٢ده است و در تبصره ي وقت ابالغ گردير مسکن و شهرسازيتوسط وز
مت خدمات يقهاي  ب فهرستي و کنترل ساختمان به تصوي قانون نظام مهندسيياجرا

ب و نحوه يضرا  وي وفق مبان اشاره شده کهير مسکن و شهرسازي توسط وزيمهندس
ب و ابالغ ير وقت تصوي توسط وز١٣٧٩ و ١٣٧٨هاي  ن فهرست در ساليمحاسبه ا

أت ين بند دوم مصوبه هيباشد، بنابرا  ميد معتبر و قابل استناديه جديده و تا ابالغيگرد
 و يوست صورتجلسه منطبق با مباني پالزحمه حقچهار نفره استان البرز و جداول 

  .باشد  مي در تعارضي قانون اساس٢٢باشد و با اصل   نميمذکورهاي  هيابالغ
 معاون ٢٢/٧/١٣٩٨ ـ ٤٠٠/١٠٧٤٠٩در صورتجلسه مذکور به نامه شماره ـ ٣

ل ين نامه صرفاً ضرورت تعديدر ا.  اشاره شدهيمسکن و ساختمان وزارت راه و شهرساز
مطابق ) ا کاهشيش و يزا درصد اف٢٥تا ( ساخت و ساز هر مترمربع بنا يشنهادينه پيهز

ن تعرفه يي ساختمان در هر استان و سپس تعي مبحث دوم مقررات مل١٧ماده 
 به يا مجوزيار يچ اختيل، عنوان شده و هي استان بر اساس آن تعد١٣٩٨ الزحمه حق

 ي مبحث دوم مقررات مل١٧أت چهار نفره استان خارج از حدود مقرر در ماده يه
 چهار رشته داده نشده است و در صورت الزحمه حقک يتفکن درصد يي تعيساختمان برا

ار يشان اختير، اي معاون  وزيأت چهار نفره از سويار به هير مفاد نامه به دادن اختيتفس
 ساختمان ي فصل اول مبحث دوم مقررات مل١٦ـ ٣ بند .اند ن مجوز را نداشتهي اياعطا

وه نامه ين شي که در اياراتيجه به اختأت چهار نفره استان با تويمات هيدارد تصم  مياشعار
 فصل پنجم مبحث دوم ٣ ـ١٧ن شده مالک عمل خواهد بود و در ادامه در بند ييتع

نه ساخت و ساز يمندرج در جدول هزهاي  متيق«ده ي ساختمان عنوان گرديمقررات مل
 و ت ساختيفيط و کي چهارگانه با توجه به شرايساختمانهاي   گروهيهر مترمربع بنا برا

 يأتيب هي سازمان استان و تصومديره هيأتشنهاد يتواند بر اساس پ  ميساز هر استان
س سازمان ي و رئيس سازمان مسکن و شهرسازي، رئي استانداريمرکب از معاون عمران

ن يهمچن» .ابديش يا افزاين شده کاهش ييمت تعي درصد نسبت به ق٢٥استان حداکثر تا 
گذاري  متي قي مربوط به مبانالزحمه حقمجموع درصد « همان فصل ٦ ـ١٧در بند 

توان   ميط هر استاني را با توجه به شرا١١ ساختمان مندرج در جدول يخدمات مهندس
 ٣ ـ١٧أت سه نفره  موضوع بند يب هي سازمان استان و تصومديره هيأتشنهاد يبنا به پ

 فصل پنجم ١٧ن بر اساس ماده يبنابرا» ش داديا افزاي درصد کاهش ٢٥حداکثر تا 
ن درصد ييار تعيأت اختين هير اي ساختمان مورد اشاره در نامه معاون وزيمقررات مل

ته سه نفره ينکه کميح ايتوض.  نامشخص را نداشته استيک مبنايک بر اساس يتفک
 با حضور ٣٠/٨/١٣٨٤ـ ٠٢/١٠٠/٦٤ به شماره يه وزارت راه و شهرسازياستانها وفق ابالغ

  .افته استير ييته چهار نفره تغيکمشهردار مرکز استان به 
 بر اساس نامه معاون ١٣٩٨أت چهار نفره استان تهران در سال يشاهد مثال هـ ٤

ش ي مختلف استان افزاي را در شهرهايشنهادينه ساخت پي درصد هز٢٥ تا ٢٠ر صرفاً يوز
 ر صدراالشارهي وز١٣٧٩ه سال ي رشته بر اساس ابالغ٤ الزحمه حقک يداده و جدول تفک
  .ده استيت سازمان درج گرديمحاسبه و در سا

 از يتوسط جمعاي  هي شکوائين دادخواست طيالزم به ذکر است مضمون ا ـ ٥
ه به ييس قوه قضاي در سفر رئ١٢/١٠/١٣٩٨مهندسان معمار استان البرز در روز پنجشنبه 

سهم مستند و  غير ويل واهياست به دالها  متاسفانه سال. ده استيم گرديشان تقديا
 مهندسان ي استان البرز، حقوق مادي سازمان نظام مهندسمديره اي هيأت  رشتهيخواه

 مصوبه يز در لواين بار نيا. مصادره شده استها  ر رشتهيمعمار استان البرز به نفع سا
  . باشد  مي جلوه دادن اقدامات خوديأت چهار نفره استان در تالش جهت قانونيه

 مهندس ٣٦٠٠وبه موجب تضييع حقوق بيش از  با عنايت به اينکه اين مص
استان خواهد گرديد و آثار آن در معيشت آنان تاثير مستقيم خواهد داشت و عدم 
امکان جبران ضرر و زيان وارده و عودت مبالغ جا به جا شده در جداول پيوست از 

صوبه دليل کثرت افراد درگير با موضوع و از آنجا که اين م ها به مهندسان ساير رشته
باشد، لذا استدعا داريم بدواً دستور فرماييد اجراي بند  مصداق اکل مال به باطل مي

دوم مصوبه هيأت چهار نفره استان البرز و جداول پيوست متوقف و متعاقباً بند مذکور 
ابطال و مرجع مذکور ملزم به رعايت ابالغيه وزير و ضوابط و مقررات دولتي مربوط در 

  " . مصوبات خود گردد
  :ر استيت به شرح زيمورد شکاهاي  متن مقرره

 ٨/١٠/١٣٩٨ ـ ٦٥٧١٥/١٣٩٨نامه شماره " 
   البرزي استانداريمعاونت محترم امور عمران

  شهردار محترم کرج
   ساختمان استان البرزياست محترم سازمان نظام مهندسير

  با سالم و احترام
 معاونت مسکن و ٢٢/٧/١٣٩٨ ـ ٤٠٠/١٠٧٤٠٩در راستاي اجراي بخشنامه شماره 

الزحمه خدمات مهندسي ساختمان به پيوست  ساختمان وزارت متبوع در خصوص افزايش حق
  .گردد تصوير صورتجلسه هيأت چهار نفره استان البرز جهت دستور اقدام مقتضي ابالغ مي

 يکي، جدول تفکيمهندسهاي  ن رشتهيک بيوفق موارد فوق و درصد تفکـ ٢
  ر کليمد ـ .باشد  ميوستي به شرح جدول پ١٣٩٨ سال ي خدمات مهندسالزحمه حق

  ٢٣/١٠/١٣٩٨ ـ ٧٠٠٦١/١٣٩٨نامه شماره 
   البرز ي استانداريمعاونت محترم امور عمران

  شهردار محترم کرج
   ساختمان استان البرزياست محترم سازمان نظام مهندسير

  با سالم و احترام
أت يصورت جلسه ه در خصوص ٨/١٠/١٣٩٨ ـ ٦٥٧١٥/١٣٩٨رو نامه شماره يپ

 ١٣٩٨ سال ي خدمات مهندسالزحمه حق يکيه جدول تفکيوست اصالحيچهار نفره، به پ
   " ر کليمد ـ .گردد  مي ابالغينه ساخت جهت اقدام مقتضيبر اساس هز
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 استان البرز به موجب يرکل اداره راه و شهرسازيت مذکور، مديدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهيض تو٢٣/١/١٣٩٩ ـ ٧٥٥/١٣٩٩حه شماره يال

طراحي و (موضوع تعيين درصد تعرفه خدمات مهندسي : دارد ـ بدواً معروض مي١" 
 از وزارت متبوع استعالم ٢٩/٣/١٣٩٦ـ ١٥٩٢٤/٣٠٣اي طي نامه شماره  بين رشته) نظارت

اي در پاسخ اعالم نموده تعيين  هاي حرفه هاي مهندسي و تشکل گرديده که دفتر سازمان
نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل   آيين١١٧ندسي مذکور وفق ماده تعرفه خدمت مه

ها ابالغ  باشد که پس از نهايي شدن به استان ساختمان در دستور کار وزارت متبوع مي
  . ليکن تاکنون دستورالعملي از تاريخ مذکور به اين اداره کل ابالغ نگرديده استخواهد شد

 چهار نفره صدرالذکر مربوط به تعرفه خدمات أتيمصوبه ه: ان ذکر استيشاـ ٢
 ينه ساخت ساختمان از سويد با ابالغ هزيباشد که در سال جد  مي١٣٩٨ سال يمهندس

ن تعرفه يي است تعيهي کشور عمالً بالاثر بوده و بدي سازمان نظام مهندسي مرکزيشورا
ضوع فوق در ت با مويلذا طرح شکا. باشد  مي در دستور کار١٣٩٩ سال يخدمات مهندس
 هذا نظر به مراتب فوق از يعل.  از اعراب نداشته و در خور رد خواهد بوديحال حاضر محل

  ."باشد  ميت مطروحه مورد امتناني رد شکاييمقام قضا
ن يس و معاوني با حضور رئ١/٧/١٣٩٩خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکي شعب د و رؤسا و مستشاران و دادرسانيوان عدالت اداريد
  . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس

  
   هيأت عموميرأي

 قانون ١١٤ ماده ٣ و بند ٧٣ ماده ١٥ و بند ١٥ ماده ١٥با توجه به اينکه طبق بند 
ندسي و نامه اجرايي قانون نظام مه  آيين١١٧نظام مهندسي و کنترل ساختمان و ماده 

هاي شوراي  گذاري خدمات مهندسي جزو صالحيت کنترل ساختمان تعيين مباني قيمت
 نفره استانها و ٤هاي  گذاري خدمات مهندسي بوده و هيأت  مباني قيمت تأييدبررسي و

 نفره استان تهران اختياري در اين باب ندارند و از آنجا که درصد تفکيک بين ٥هيأت 
 وزارت راه و شهرسازي ٢٠/١٢/١٣٧٩ـ ٠٢/١٠٠/٧٠٩٢ره اي موضوع مصوبه شما رشته

جداول (مشخص و اعالم گرديده است و تاکنون تغييري نداشته، لذا مصوبه موضوع شکايت 
در حدي که درصدهاي جدول موضوع مصوبه وزارتخانه ياد شده را تغيير داده ) پيوست آن

 قانون ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ند مستند به باست خارج از حدود اختيار و مغاير قانون بوده و 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ١٥/٧/١٣٩٩                                                                          ٩٧٠٢٨٠٠رهشما
  يبسمه تعال

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 مصوبه جلسه مورخ ٣ابطال بند«:  با موضوع٢٥/٦/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٨٢١

» وص حق بيمه كارگران ساختماني شوراي اسالمي شهر جويبار در خص١٣/٢/١٣٩٣
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

ـ مهدي دربين   مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري 
  

  ٩٧٠٢٨٠٠: رونده پشماره    ٨٢١ :ماره دادنامهش  ٢٥/٦/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

   کل کشوري سازمان بازرس:ياكش
 ي شورا١٣/٢/١٣٩٣ مصوبه جلسه مورخ ٣ ابطال بند :موضوع شکايت و خواسته

  يمه کارگران ساختمانيبار در خصوص حق بي شهر جوياسالم
 کل کشور ي سازمان بازرسي و نظارت همگاني سرپرست معاونت حقوق:گردش کار

  :م کرده است که اعال١٤/٧/١٣٩٧ـ ١٥٢٩٧٤تنامه شماره يبه موجب شکا
بار از جهت انطباق ي شهر جوي اسالميرساند مصوبات شورا  مياحتراماً به استحضار" 

 استحضار يل برايجه به شرح ذي قرار گرفت که نتين سازمان مورد بررسيبا قانون در ا
 مصوبه جلسه مورخ ٣ شهر مذکور به موجب بند ي اسالميشورا: گردد  مياعالم

تا ها   ساختمانيمه کارگران برايدر خصوص حق ب... «: ته است عنوان داش١٣/٢/١٣٩٣
 مترمربع با ٣٥٠ جمعاً به مساحت ي مترمربع تجار٥٠ و ي مترمربع مسکون٣٠٠سقف 

  تأييدن استحکام بنا فقط بهيآزاد و همچنهاي  مهيق بيمه کارگران از طريارائه حق ب
ون ماده صد مطرح يسيدر کم ي دفتر نظام مهندس تأييدط بدونيمهندس ناظر واجد شرا

د در جلسه شورا مطرح و پس يت مقررات به عمل آيو اقدام الزم جهت صدور پروانه با رعا
نکه وضع مصوبه مذکور جزء يصرف نظر از ا» . مورد موافقت قرار گرفتياز بحث و بررس

ف و يالت، وظاي قانون تشک٧١ کشور مصرح در مـاده ي اسالميارات شـوراهايحدود اخت
 قانون ٥ر با ماده يباشد، مغا  نميشهرداران  کشور و انتخابي اسالميتخابات شـوراهاان
 که انجام يدر موارد«: دارد  ميکه عنوان (ي کارگزاران ساختماني  اجتماعهاي تأمين مهيب

ربط مکلفند صدور پروانه را منوط  باشد مراجع ذي کارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه مي
 %)٤(پرداخت حق بيمه براي هر مترمربع سطح زيربنا معادل چهار درصد به ارائه رسيد 

 عالوه ي اجتماع تأمين که سازمانيحداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حساب
%) ٢٥(ست و پنج درصد يبه طور مقطوع معادل باي  مهين قانون جريمه موضوعيبر حق ب

 ي حقوق قانون تأمينرا عدميز.  استزين» مه محاسبه و وصول خواهد کردياصل حق ب
 توسط ي با تحت پوشش قرار دادن کارگزاران ساختماني اجتماع تأمينمتعلق به سازمان

 کارگزاران ي اجتماعهاي تأمين مهي قانون ب٥ و ٣ برخالف مواد يخصوصهاي  مهيب
 و يوان عدالت اداري ديأت عمومين رو طرح مصوبه مذکور در هياز ا. باشد ي ميساختمان

  " .ابطال آن مورد تقاضاست
  :ر استيمتن مصوبه مورد اعتراض به شرح ز

 هاي در خصوص حق بيمه کارگران براي ساختمان: ١٣/٢/١٣٩٣ مصوبه مورخ ٣بند " 
 مترمربع با ٣٥٠ جمعاً به مساحت ي مترمربع تجار٥٠ و ي مترمربع مسکون٣٠٠تا سقف 

  تأييدن استحکام بنا فقط بهيو همچنآزاد هاي  مهيق بيمه کارگران از طريارائه حق ب
 مطرح ١٠٠ون ماده يسي در کمي دفتر نظام مهندس تأييدط بدونيمهندس ناظر واجد شرا

  " .ديت مقررات به عمل آيو اقدام الزم جهت صدور پروانه با رعا
ت تا ي طرف شکاي رغم ارسال و ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برايعل
  . واصل نشده  استيچ پاسخيده ه به پرونيدگيزمان رس
ن يس و معاوني با حضور رئ٢٥/٦/١٣٩٩خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداريد
   . مبادرت کرده استير به صدور رأيت آراء به شرح زي با اکثريبحث و بررس

  
   هيأت عموميرأي

 در ٩/٨/١٣٨٦ مصوب ي کارگران ساختمانياجتماعهاي  مهيقانون ب ٥حسب ماده 
 مکلفند ربط ذيباشد، مراجع   مي مستلزم اخذ پروانهي ساختماني که انجام کارهايموارد

ر بنا ي هر مترمربع سطح زيمه برايد پرداخت حق بيه رسيصدور پروانه را منوط به ارا
 که يزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابحداقل دستم%) ٤(معادل چهار درصد 

 ٦٨ مصوبه شماره ٣ن بند يبنابرا... ند وي اعالم خواهد کرد، نماي اجتماع تأمينسازمان
 ها مصوب شوراي اسالمي  در خصوص حق بيمه کارگران براي ساختمان١٣/٢/١٣٩٣مورخ 

ن به موجب آراء يمچن بوده و هالذکر فوق قانون ٥بار بر خالف حکم مقرر در ماده يشهر جو
ن مصوب مجلس ي که به موجب قواني در موارديوان عدالت اداري ديأت عموميمتعدد ه

 يف شده باشد شوراين تکليي وضع مقرره و تعي در خصوص موضوعي اسالميشورا
ن مصوبه مذکور يده است، بنابراي حق وضع عوارض در آن مورد را ندارند ابطال گردياسالم

 ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مستند به بند ص و يارات تشخيج از حدود اختر قانون و خاريمغا
  .قابل ابطال است ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
  

  ١٥/٧/١٣٩٩                                                                          ٩٩٠٠٢٨٦رهشما
  بسمه تعالي

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

يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
 از اعالم تعارض، فاصله بين فراغت«:  با موضوع١/٧/١٣٩٩ مورخ ٩٩٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٨٢٥

آموزان دانشسراهاي مقدماتي تا زمان استخدام در آموزش و پرورش قابل  تحصيل دانش
باشد و نتيجتاً رأي صادره بر رد شكايت صحيح  احتساب به عنوان سنوات خدمتي نمي

  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .شود تشخيص داده مي
ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي د   يوان عدالت اداري 
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  ٩٩٠٠٢٨٦: رونده پشماره    ٨٢٥ :ماره دادنامهش     ١/٧/١٣٩٩: خ دادنامهتاري
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

   يوان عدالت اداري دي معاون نظارت و بازرس:کننده تعارض اعالم
    يت اداروان عدالي اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب د:موضوع

آموزان  ل دانشين فراغت از تحصي در خصوص احتساب فاصله ب:گردش کار
 يوان عدالت اداري تا زمان استخدام در آموزش و پرورش، شعب دي مقدماتيدانشسراها
ن استدالل که دانش يدنظر با اي تجد٢٥ن نحو که شعبه يبد. اند ي صادر کردهآراء معارض

الن مراکز التحصي فارغ يند وليآ ي به استخدام در ميليتحصال آموزان دانشسراها پس از فارغ
ند و دانش آموزان دانشسراها از شمول يآ  ميل به استخدام دري تحصيت معلم از ابتدايترب
. ت صادر کرده استي خارج هستند، حکم به رد شکايوان عدالت اداريه دي وحدت رويآرا

 و ٦/٨/١٣٨٦ـ ٦٥٤، ١٥/١١/١٣٨٥ ـ ٧٥٨دنظر به استناد آراء شماره ي تجد٢٩اما شعبه 
ن که عدم اشتغال به کار ي و ايوان عدالت اداري ديأت عمومي ه١٢/٣/١٣٨٧ـ ١٥٣
با توجه .  ت صادر کرده استيان مستند به فعل آنان نبوده است، حکم به ورود شکايشاک

  .ه درخواست شده استي وحدت رويبه مراتب رفع تعارض و صدور رأ
  :ر استيو مشروح آراء به قرار زها  گردش کار پرونده

 به پرونده شماره يدگي در رسيوان عدالت اداري دي بدو٢٥ شعبه :الف
اداره ـ ١ت ي به طرفيريمور ميرتي امي با موضوع دادخواست آقا٩٨٠٩٩٨٠٩٠٢٧٠١٧٠٧

 استان خوزستان و به يسازمان بازنشستگـ ٢کل آموزش و پرورش استان خوزستان 
ل تا استخدام در سنوات خدمت ين فراغت از تحصي بيب فاصله زمانخواسته الزام به احتسا

الزام به )  روز٩ ماه و ٥ سال و ٢ل به مدت ي بعد از فراغت از تحصياحتساب فاصله خدمت(
به ) ي آن به صندوق بازنشستگيپرداخت کسور بازنشستگ (يپرداخت کسورات بازنشستگ

 صادر ير رأي به شرح ز١٣/٩/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٢٣٤٨موجب دادنامه شماره 
  :کرده است

 معلم تربيت دانشسراي  در١/٧/١٣٧٠تاريخ  از شاکي پرونده محتويات و اوراق حسب
خ يتار و در است شده لالتحصي فارغ ٣١/٦/١٣٧٤خ يتار در و است نموده ليتحص به شروع

 ليتحص به آغاز هنگام به و است شده استخدام يشيآزما يرسم صورت  به٩/١٢/١٣٧٦
 نيمادت مطابق اوصاف نيا با است داده خدمت به نيمتعهد قانون اساس بر يمحضر تعهد

 آموزان  دانش٨/٣/١٣٦٩مصوب  پرورش و آموزش وزارت به خدمت متعهدين قانون ٣و  ٢
 يريدبهاي  رشته و معلم تيتربهاي  دانشگاه و معلم تيترب مراکز انيدانشجو و دانشسراها

و  آموزش وزارت به خود ليتحص آغاز در مکلفند يعال آموزش ات مؤسسوها  دانشگاه
 ليتحص مدت برابر دو زانيم به ليتحص از فراغت از پس که بسپارند يثبت تعهد پرورش

 نييتع پرورش و آموزش وزارت که يمحل هر در نباشد سال ٥ از کمتر آن حداقل که
 کي چيه در داماستخ حق تعهد مورد خدمت مدت اتمام از قبل و کنند خدمت دينما مي

 در مذکور يانقالب ينهادها و يدولتهاي  شرکت و ات مؤسسوها  سازمان و ها وزارتخانه از
 به خود ليتحص آغاز از قانون نيا ٦ ماده موجب به مزبور تعهد قبال در و ندارند را ٣ ماده

 هب مربوط شغلها  العاده فوق و حقوق و درآمده پرورش و آموزش وزارت يشيآزما استخدام
 از پس الذکر فوق قانون ٧ ماده به توجه با و شوند  ميبرخوردار الزم يليتحص مدارک

 آنان يرسم خدمت سابقه جزء ليتحص مدت از سال ٤تا  ٢ مورد حسب يرسم استخدام
 به نظر بود خواهد محاسبه قابل )يبازنشستگ گروه ه،يپا (عيترف نظر از و شد خواهد منظور
 وانيد يعموم أتيه ١٥/١١/١٣٨٥ ـ ٧٥٨ شماره دادنامه مدلول و الذکر فوق مراتب
 از فراغت از پس يقطع استخدام به مزبور قانون نيمشمول استحقاق باب در يادار عدالت

 وانيد يعموم أتي ه٦/٨/١٣٨٦ ـ٦٥٤ شماره دادنامه نيهمچن و مربوطه دوره در ليتحص
 ياستخدام نظر از ستيبا  مياشاره مورد النالتحصي فارغ يفيبالتکل اميا که يادار عدالت

أت ي ه١٢/٣/١٣٨٧ ـ١٥٣ شماره دادنامه به موجب و گردد فيتکل نييتع و محاسبه
 مستند طيشرا واجد نيمتعهد خدمت به اشتغال عدم نکهيا به يادار عدالت وانيد يعموم

 تيشکا لذا و اول فيرد خوانده مدافعات دانستن مردود با لذا و است نبوده آنان فعل به
 نييآ و التيتشک قانون ١٠و ١١ و ٦٥ مواد استناد به و داده صيتشخ وارد را يشاک

 اجابت به اول فيرد خوانده الزام و تيشکا ورود به حکم يادار عدالت وانيد يدادرس
 احکام آن تبع به و خواهان هياول يشيآزما استخدام ينيکارگز حکم اصالح با خواسته
 صندوق حساب به متعلقه يبازنشستگ کسور تالتفاو مابه و اصالح زين بعد سنوات

و  مزبور التفاوت مابه قبول به زين دوم فيرد خوانده گردد و زيوار يکشور يبازنشستگ
 قابل ابالغ خيتار از روز ستيب ظرف صادره يرأ. گردد  مياعالم و صادر آن احتساب

  .باشد  مييادار عدالت وانيد دنظريتجد شعب در يدنظرخواهيتجد

ي وان عدالت اداريدنظر دي تجد٢٥ مذکور، شعبه ي از رأجديدنظرخواهيتدر اثر 
 مذکور ير رأي با استدالل ز٥/١/١٣٩٩ـ ٩٩٠٩٩٧٠٩٥٥٨٠٠٠٧٢موجب دادنامه شماره  به

  :کند  ميرا نقض
 دانشسراي مقدماتي تربيت معلم شهرستان ١/٧/١٣٧٠تجديدنظرخوانده ورودي 

 به صورت ٩/١٢/١٣٧٦التحصيل و از تاريخ   فارغ٣١/٦/١٣٧٤انديمشک بوده و از تاريخ 
رسمي آزمايشي استخدام گرديده درخواست احتساب فاصله خدمتي با پرداخت کسور 
بازنشستگي را داشته شعبه بدوي حکم به ورود شکايت صادر نموده است عليهذا نظر بر 

التحصيالن دانشسراهاي مقدماتي تربيت معلم در مقطع ديپلم و  اينکه فارغ
لتحصيالن مراکز تربيت معلم مقطع کارداني احکام متفاوت قانوني دارند بدين ا فارغ

آيند ولي  التحصيلي به استخدام در مي آموزان دانشسراها بعد از فارغ توضيح که دانش
استخدام در  التحصيالن مراکز تربيت معلم مقطع کارداني از ابتداي تحصيل به فارغ
موزان دانشسراها از شمول آراي وحدت رويه آيند بنا به مراتب مذکور دانش آ مي

استنادي خارج هستند لذا ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته حکم به رد شکايت 
  .رأي صادره قطعي است. گردد صادر و اعالم مي

  بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره٢٥ شعبه :ب
ت اداره کل ي تابش به طرفني حسي با موضوع دادخواست آقا٩٨٠٩٩٨٠٩٠٢٧٠١٣٨٠

ن فراغت ي بيآموزش و پرورش استان خوزستان و به خواسته الزام به احتساب فاصله زمان
 ـ الزام ک روزي ماه و ٩ک سال و يل تا استخدام در سنوات خدمت به مدت ياز تحص

) ي به صندوق بازنشستگيپرداخت کسور بازنشستگ (يپرداخت کسورات بازنشستگ به
 صادر ير رأي به شرح ز١٣/٩/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢٧٠٢٣٣٨نامه شماره موجب داد به

  :کرده است
ت معلم در ي تربيل در دانشسراي بعد دو سال تحصيات شاکيحسب اوراق و محتو

 ي به صورت رسم١/٧/١٣٧٦ل شده است و در سال التحصي فارغ ٣١/٤/١٣٧٤خ يتار
 بر اساس قانون يعهد محضرل تي استخدام شده است و به هنگام آغاز به تحصيشيآزما

ن خدمت ي قانون متعهد٣ و ٢ن ين اوصاف مطابق مادتين به خدمت داده است با ايمتعهد
ان ي دانش آموزان دانشسراها و دانشجو٨/٣/١٣٦٩به وزارت آموزش و پرورش مصوب 

ات  مؤسسوها   دانشگاهيريدبهاي  ت معلم و رشتهي تربيت معلم و دانشگاههايمراکز ترب
 بسپارند يل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد ثبتي مکلفند در آغاز تحصيالآموزش ع

 سال ٥ل که حداقل آن کمتر از يزان دو برابر مدت تحصيل به ميکه پس از فراغت از تحص
د خدمت کنند و قبل از ينما  مينيي که وزارت آموزش و پرورش تعينباشد در هر محل

 وها  و سازمانها  ک از وزارتخانهيچ يم در هاتمام مدت خدمت مورد تعهد حق استخدا
 را ندارند و در قبال ٣ مذکور در ماده ي انقالبي و نهادهايدولتهاي  ات و شرکتمؤسس

 وزارت يشيل خود به استخدام آزماين قانون از آغاز تحصي ا٦تعهد مزبور به موجب ماده 
 الزم يليمدارک تحصشغل مربوط به ها  العاده فوقآموزش و پرورش درآمده و حقوق و 

 حسب ي پس از استخدام رسمالذکر فوق قانون ٧شوند و با توجه به ماده   ميبرخوردار
 آنان منظور خواهد شد و از يل جزء سابقه خدمت رسميتحص  سال از مدت٤  تا٢مورد 

 و الذکر فوق قابل محاسبه خواهد بود نظر به مراتب )يه، گروه بازنشستگيپا(ع ينظر ترف
 در باب يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه١٥/١١/١٣٨٥ ـ ٧٥٨دنامه شماره مداول دا

ل در دوره ي پس از فراغت از تحصين قانون مزبور به استخدام قطعياستحقاق مشمول
 که يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه٦/٨/١٣٨٦ـ ٦٥٤ن دادنامه شماره يمربوطه و همچن

ن يي محاسبه و تعيست از نظر استخداميبا ي مالن مورد اشارهالتحصي فارغ يفيام بالتکليا
وان عدالت ي ديأت عمومي ه١٢/٣/١٣٨٧ـ ١٥٣ف گردد و به موجب دادنامه شماره يتکل
ط مستند به فعل آنان نبوده ين واجد شراينکه عدم اشتغال به خدمت متعهدي به ايادار

را وارد  يت شاکيف اول و لذا شکاياست و لذا با مردود دانستن مدافعات خوانده رد
وان ي دين دادرسييالت و آي قانون تشک١٠ و١١ و ٦٥ص داده و به استناد مواد يتشخ

ف اول به اجابت خواسته با اصالح يت و الزام خوانده ردي حکم به ورود شکايعدالت ادار
ز اصالح يه خواهان و به تبع آن احکام سنوات بعد ني اوليشي استخدام آزماينيحکم کارگز

ز ي واري کشوري متعلقه به حساب صندوق بازنشستگي کسور بازنشستگو ما به التفاوت
 التفاوت مزبور واحتساب آن صادر و اعالم ز به قبول مابهيف دوم نيگردد و خوانده رد

 در شعب يدنظرخواهيخ ابالغ قابل تجديست روز از تاري صادره ظرف بيرأ. گردد مي
  .باشد ي ميوان عدالت اداريدنظر ديتجد

 شعبه ١٩/١٢/١٣٩٨ ـ ٩٨٠٩٩٧٠٩٥٩٩٠٤٧٤٥ شماره يبه موجب رأ مذکور يرأ
  . شده استي تأييدوان عدالت اداريدنظر دي تجد٢٩
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وان ين ديمعاون٣ با حضور ١/٧/١٣٩٩خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه
ل شد و پس از بحث و يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديعدالت ادار

  . مبادرت کرده استير به صدور رأي آراء به شرح زتي با اکثريبررس
  

   هيأت عموميرأي
  .تعارض در آراء محرز است ـ الف
ن خدمت به وزارت آموزش و يقانون متعهد ٦در ماده  :اوالً نکهيا با توجه به ـ ب
ل يان متعهد به خدمت، از آغاز تحصيح شده است دانشجوي تصر١٣٦٩ مصوب پرورش

 به وزارت ٨ماده  ند اما در يآ  مي وزارت آموزش و پرورش دريشيخود به استخدام آزما
الن التحصي فارغت، ي صالح تأييداز ويآموزش و پرورش اجازه داده است در صورت ن

ل آن رفتار کند، ي و تبصره ذ٥ن صورت با آنان طبق ماده يا غيردانشسراها را استخدام و در
دانشجويان بر خالف  ـ انش آموزان دانشسراها قانون مذکور د٨ و ٦ن مستفاد از مواد يبنابرا

آيند و  تربيت معلم ـ از ابتداي تحصيل به استخدام آزمايشي آموزش و پرورش در نمي
آموزش و پرورش نيز تکليفي به استخدام آنان بعد از فراغت از تحصيل ندارد و آخرين رأي 

اين اساس بر  ١٥/٥/١٣٩٨ـ ٩٣١ وحدت رويه صادره از سوي ديوان عدالت اداري به شماره
ت ي تربآموزان دانشسراهاي  قانون مذکور در مورد دانش٧ماده  برابر  : ثانياً.صادر شده است

 يل دوره کارداني سال از مدت تحص٢ حداکثر مدت يمعلم، صرفاً پس از استخدام رسم
ل قاب) يه،گروه، بازنشستگيپا (ع ي آنان منظور و از نظر ترفيآنها جزء سابقه خدمت رسم

بنابراين فاصله ايجاد شده پس از فراغت از تحصيل تا زمان استخدام . بود محاسبه خواهد
 المجموع حيث باشد و من دانش آموزان مذکور قابل احتساب به عنوان سنوات خدمتي نمي

 ١٢ ماده ٢به استناد بند  ين رأيا. شود  ميص دادهيح تشخيت صحي صادره بر رد شکايرأ
 ي برا١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٩و ماده 
  .االتباع است الزم مربوط در موارد مشابه ير مراجع اداري و سايوان عدالت اداريشعب د

  يوان عدالت اداري ديأت عموميه                                   
  ي اشراقي عليمرتضي ـ وان عدالت اداري دييمعاون قضا

  
  ٢٧/٨/١٣٩٩                                                          ـ ه٥٧٧٧١ت/٩٦٥٨٤رهشما

 از داوطلبان يافتينام درنه خدمات ثبتيهزدر خصوص تعيين نامه  تصويب
 سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش يهاشرکت در آزمون

  ١٤٠٠ در سال ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيپزشک
   يقات و فناوريوزارت علوم، تحق

 يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
  ٢٢/٦/١٣٩٩و مورخ /٨٩٠٧١شنهاد شماره ي به پ٢٥/٨/١٣٩٩ران در جلسه يوزهيأت 

 ١٣٦٤ قانون بودجه سال) ٤٩(تبصره ) الف( و به استناد بند يقات و فناوريوزارت علوم، تحق
 :ب کرديکل کشور تصو

 سازمان سنجش يها از داوطلبان شرکت در آزمونيافتينام دربتنه خدمات ثيهزـ ١
 در ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيآموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشک

 سازمان سنجش آموزش کشور و يدرآمدها. شودين ميير تعي به شرح جدول ز١٤٠٠سال 
ز ي به حساب خزانه واري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيمرکز سنجش آموزش پزشک

 يانهيف بودجه هزيق درج در رديو در بخش درآمد بودجه کل کشور منظور و معادل آن از طر
  :رديگيار سازمان و وزارتخانه مذکور قرار مي در اختيح بودجه سنواتيدر لوا

 )اليمبالغ به ر(
 مالحظات مبلغ  نه خدماتينوع هز رديف

 ٥٤٠ر٠٠٠ آزمون سراسري ١

 ٥٤٠ر٠٠٠ آزمون کارداني پيوسته ٢

 ٦٨٠ر٠٠٠ آزمون کارداني به کارشناسي ناپيوسته ٣

 ٩٠٠ر٠٠٠ آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته ٤

 ٩٠٠ر٠٠٠ هاي اجرايي کشور آزمون متمرکز استخدامي دستگاه ٥

٦ 
 ي تخصصيآزمون دكتري تخصصي داخل و اعزام به خارج و دکترا

 )Ph.D( يپزشک
 ١ر٥٠٠ر٠٠٠

 ١ر٤٥٠ر٠٠٠ آزمون زبان انگليسي پيشرفته ٧

 ٨ر٥٠٠ر٠٠٠ )سامفا(هاي زبان فارسي  آزمون سنجش استاندارد مهارت ٨

 ٧٠٠ر٠٠٠ آزمون عملي رشته تربيت بدني ٩

  هر داوطلبيبه ازا

 

 مالحظات مبلغ  نوع هزينه خدمات رديف

 ١ر٥٠٠ر٠٠٠ هاي هنر آزمون عملي رشته ١٠

١١ 
هاي عمومي دانشگاه فرهنگيان و  زينه مصاحبه و بررسي صالحيته

 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
 ٦٥٠ر٠٠٠

 ١ر٥٠٠ر٠٠٠ و دستياري تخصصي دندانپزشكي پزشكي  تخصصي  دستياري  آزمون  ١٢

 ٣ر٠٠٠ر٠٠٠ دندانپزشكي و داروسازي و دستياري فوق تخصصي پزشكي آزمون ملي  ١٣

١٤ 
در مرحله دوم دو برابر (امه تخصصي و فوق تخصصي پزشكي آزمون دانشن

 )مرحله اول و درمرحله سوم و بيشتر دو برابر مرحله دوم افزايش خواهد يافت
 ١ر٥٠٠ر٠٠٠

 ١ر٥٠٠ر٠٠٠ هاي تخصصي پزشكي و دندانپزشکيآزمون مصاحبه بررسي صالحيت ١٥

 ٦ر٠٠٠ر٠٠٠ آزمون شفاهي دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي پزشکي ١٦

١٧ 
از مرحله دوم به بعد دو برابر   (آزمون صالحيت باليني پزشكي عمومي      

 )افزايش خواهد يافت
 ١ر٥٠٠ر٠٠٠

١٨ 
 امتحاني آنها   ۀنام آزمون سراسري براي داوطلباني که حوز         ثبت  هزينه

 خارج از کشور است
 ١٠ر٠٠٠ر٠٠٠

 ١٤٠ر٠٠٠ )اختياري(خدمات سامانه انتخاب رشته پيشنهادي  ١٩

 ١ر٢٠٠ر٠٠٠ ها و تغيير حوزه امتحاني نام متأخرين آزمون هزينه ثبت ٢٠

٢١ 

) متخلفــان احتمــالي(هزينــه برگــزاري آزمــون مجــدد از داوطلبــان 
هـاي  ها، موضوع قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون           آزمون

ـ سراسري  ـ ١٣٨٤مصوب  

 ١ر٢٠٠ر٠٠٠

 به ازاي هر داوطلب

٢٢ 
م نــور، تربيــت معلــم منــدي بــه گــزينش در دانــشگاه پيــا عالقــه

 و مراکز غيرانتفاعي) فرهنگيان(
 ١٣٧ر٠٠٠

به ازاي هر مورد 
 مندي عالقه

 ٨ر٥٠٠ )اختياري(خدمات پيام کوتاه آزمون  ٢٣
به ازاي تمامي 

 هاي ارسالي پيام

 به ازاي هر پرونده ٨٨٠ر٠٠٠ ها هاي صالحيت عمومي داوطلبان آزمون بررسي پرونده ٢٤

   يقات و فناوري علوم، تحقيهار نظر وزارتخانهي زيو پژوهش يه مراکز آموزشيکل ـ٢
سازمان  آزمون با ي موظفند در خصوص حوزه برگزاريو بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 . کننديسنجش آموزش کشور همکار
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٨/٨/١٣٩٩                                                           ـ ه٥٨١٣٧ت/٩٧٥٣٠رهشما

  سپروي لي قلميهانيانسولاي  در خصوص پوشش بيمهنامه  تصويب
  نيزيو گلول) االثرعي و سريبيترک (

  ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
  يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

 سازمان برنامه و بودجه کشور 

   بهداشت، يها د مشترک وزارتخانهشنهاي به پ٢٥/٨/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 
 و سازمان برنامه و بودجه کشور و ي و تعاون، کار و رفاه اجتماعيدرمان و آموزش پزشک

 يميقانون احکام دا) ٩(ماده ) الف(مه سالمت کشور و به استناد بند ي بي عاليد شوراييتأ
 :تصويب کرد ـ ١٣٩٥مصوب  ـ  توسعه کشوريها برنامه

ن با خودپرداخت يزيو گلول) االثرعي و سريبيترک(سپرو ي ليم قليهانيانسولـ ١
 :رديگي قرار ميامهير تحت پوشش بيط زيت شرايبا رعا%) ١٠(ده درصد ) زيفرانش(

مت مصوب سازمان غذا و دارو يه بر اساس قيمه پايمت تحت پوشش بيق ـ الف
 . شودين مييتع

مت دارو يش قيغ به شرط عدم افزاه به مدت دو سال از زمان اباليمه پايتعهد ب ـ ب
 .ن سطح تعهدات استيي تعيندهايبه مدت دو سال و بر اساس فرآ

 ،١٩ـ  دي کوويشگاهيص آزمايتشخ) تست گلوبال(ع يش شايآزما) ٨٠٥١١٩(تعرفه کد  ـ٢
  :ر استي به شرح زي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ابالغيبر اساس استانداردها

 
 يارزش نسب اجزا

 ١٥/٤ ياجزء حرفه
 ٧١/٠ يجزء فن
 ٨٦/٤ جمع

، ي از جزء فنيد داخل به عنوان بخشيتول) تيک (يمت مجموعه ابزارهايق  ـتبصره
، به طور جداگانه قابل ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيبر اساس اعالم رسم

  .محاسبه و پرداخت است
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
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  ٢٧/٨/١٣٩٩                                                             ـ ه٥٦٥٥٨ت/٩٦٦٧١رهشما
   وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات  ـوزارت دادگستري

   سازمان برنامه و بودجه کشور ـ وزارت  امور اقتصادي و دارايي
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 راني اي اسالمي جمهوري بانک مرکز

هاي  با همكاري وزارتخانه(ه ييقضا شنهاد قوهي به پ٩/٧/١٣٩٩ران در جلسه يوزت هيأ
) الف(و به استناد بند ) دادگستري، ارتباطات و فناوري اطالعات و امور اقتصادي و دارايي

 ي جمهوري و فرهنگي، اجتماعيقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد) ١١٧(ماده 
  :ب کردير تصوي بند مذکور را به شرح زيينامه اجرانيي، آـ  ١٣٩٥مصوب  ـ راني اياسالم

 
  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ) ١١٧(ماده ) الف( بند يينامه اجرانييآ

 راني اي اسالمي جمهوري و فرهنگي، اجتماعياقتصاد
 :روند ي مشروح مربوط بکار مير در معانينامه، اصطالحات ز نيين آيدر ا ـ١ماده

 ين دادرسييقانون آ) ٦٥٢( موضوع ماده يکيشبکه الکترون:  عدالتيشبکه ملـ ١
  .  آنيو اصالحات بعد ـ١٣٩٢مصوب  ـ  يفريک

ه ييه که توسط قوه قضايعل اموال محکومييسامانه ثبت اطالعات و شناسا: سامانه ـ٢
به استعالمات در خصوص اموال اشخاص ) نيآنال(به منظور پاسخگويي فوري و برخط

 .شوديجاد مي عدالت ايه بر بستر شبکه ملمحكوم علي
 و مطالبات مربوط ي، حقوق ماليرماديرمنقول و اموال غيه اموال منقول و غيکل: اموال ـ٣

 . محکوم به را داشته باشديفايران و استيج اي به پول رايابيت ارزيه که قابليبه محکوم عل
ا يها و   دادگاهيطع که به موجب احکام قيا حقوقي يقيشخص حق: هيمحکوم عل ـ٤

  . ف شودي از او توقيد مالي، باير مراجع قانوني ساياحکام قطع
 در مورد اموال ي که به هر نحو اطالعاتيتمام مراجع: مراجع دارنده اطالعات ـ ٥
قانون برنامه پنجساله ) ١١٧(ماده ) الف(ه دارند، از جمله مراجع مذکور در بند يعلمحکوم

  . ـ ١٣٩٥مصوب   ـراني اي اسالمي جمهوري و فرهنگيماع، اجتيششم توسعه اقتصاد
 کننده و مراجع اجراي صالح، مراجع اجراکننده رأييمراجع قضا: برداران سامانهبهره ـ ٦

  . هييس قوه قضاييات منصوب رد قضيي با تأيمفاد اسناد رسم
ه ، نام پدر، شماري، نام و نام خانوادگيقيدر مورد اشخاص حق: يتيمشخصات هوـ ٧

، روز، ماه و سال تولد و محل صدور شناسنامه و در مورد يمل) کد(شناسنامه، شماره 
  .  استي و شناسه ملياقامتگاه قانون) کد(، شماره ي، نام شخص حقوقياشخاص حقوق
 و برخط به اطالعات يکي الکترونيه مکلف است جهت دسترسييقوه قضا ـ٢ماده

. ديجاد نماي الزم را ايهارساختيت، سامانه و ز عداليه بر بستر شبکه مليعلاموال محکوم
 يق سامانه برايز موظفند امکان استعالم برخط اطالعات را از طريمراجع دارنده اطالعات ن

  . نديه فراهم نماييقوه قضا
 يها نامه، دستگاهنيين آي موضوع ايها  به استعالمييبه منظور پاسخگو ـ٣ماده

ک خود را ي الکترونيها ، سامانهي و خدمات ارتباطيات فن امکانيري مکلفند با بکارگيياجرا
 برداران بهرهيها استعالميي کنند که هرگونه تبادل و پاسخگويا بروزرسانيجاد و ي ايبه نحو

ق سامانه قابل ياز طر) نيآنال( صرفاً به صورت برخط يي اجرايها سامانه توسط دستگاه
  .انجام باشد

 و يکيد به صورت الکتروني بايي اجرايها  از دستگاهيياستعالمات مراجع قضا ـ١تبصره
 که امکان پاسخ به صورت برخط وجود نداشته باشد، يدر صورت. برخط پاسخ داده شود

 نسبت به ارسال پاسخ يين شده توسط مراجع قضايي مکلفند در مهلت تعيي اجرايها دستگاه
  . زمان ممکن پاسخ داده شودن ين نشده باشد در کمتريي تعيند و چنانچه مهلتياقدام نما

ر مراجع که به هر نحو يق سامانه، مانع استعالم از ساي از طرييشناسا ـ٢تبصره
  .ار دارند، نخواهد بوديه دراختيعل از اموال محکومياطالعات

   يکي الکترونيها ن درگاه و سامانهي بيدرصورت بروز اختالل ارتباطات ـ٣تبصره
  . شود ي انجام ميکيرالکترونيپاسخ آن به صورت غ، استعالم و يي اجرايها دستگاه

  . رات باشديين تغيد به روز و مشتمل بر آخرياطالعات اموال با ـ٤تبصره
ه اطالعات ي باشند، اراي نظاميها  که دارنده اطالعات دستگاهيدر موارد  ـ٥تبصره

 ه کشورـ توسعيهاهـ برناميميقانون احکام دا) ٥٠(اده ـم) ٢(ت مفاد تبصره يبا رعا
  .شوديانجام م ـ ١٣٩٥ مصوبـ 

ست و ي نيه دسترسي محکوم عليا شناسه ملي ي که به شماره مليدر موارد ـ٤ماده
 معلوم است، سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت يتي از مشخصات هويتنها بخش

ه ا شناسي و شماره يتي موظفند اطالعات کامل هويا مراجع قانونياسناد و امالک کشور و 
  . ار سامانه قرار دهندي مشابه را در اختي اساميمل

کننده هيشده، برعهده اراهيت صحت، اعتبار و اصالت اطالعات ارايمسئول  ـ٥ماده
  .اطالعات است

 منصوب، مراجع يد قاضييبرداران سامانه و تأ بهرهيدر صورت تقاضا  ـ٦ماده 
ت اموال، امکان مشاهده سوابق نقل يکد عالوه بر اطالعات مربوط به ماليدارنده اطالعات با

  . نديز فراهم نمايو انتقال اموال مذکور را ن
 يا اشخاص ثالث حقوقيف باشد يه در توقي که اموال محکوم عليدر صورت  ـتبصره

  .شوديد مينسبت به آن داشته باشند در اطالعات اموال ق
اجع دارنده اطالعات ق سامانه، مريه از طريعل اموال محکومييپس از شناسا ـ٧ماده
برداران  ف اموال مذکور مطابق دستور بهرهي اتخاذ کنند تا امکان اعالم توقيبيمکلفند ترت

  . ق سامانه فراهم شوديسامانه به سرعت و سهولت از طر
 ييه شناساي از محکوم علي که امواليمراجع دارنده اطالعات مکلفند در صورت  ـ٨ماده

ن يا) ٩(ه مطابق ماده يد، تا رفع اثر استعالم اولي مال جدنشده باشد به محض ثبت هرگونه
  .نديبرداران سامانه اعالم نمانامه، مراتب را به صورت برخط به بهرهنييآ

 يبه کاف وصول محکوميه برايعل شده از محکومييچنانچه اموال شناسا  ـتبصره
سامانه، به محض ثبت مراجع دارنده اطالعات مکلفند با درخواست بهره برداران  نباشد، 

  .نديبرداران سامانه اعالم نما د، مراتب را به صورت برخط به بهرهيهرگونه مال جد
به، مختومه شدن پرونده  ن محکوميبرداران سامانه مکلفند به محض تأم بهره ـ٩ماده

ف، از يا توقيف، حسب مورد نسبت به رفع اثر از استعالم يا فراهم شدن موجبات رفع توقي
  . نديامانه اقدام نماق سيطر

 و يها و مؤسسات مال ه بانکيران و کلي اي اسالمي جمهوريبانک مرکز ـ١٠ماده
ق ي مکلفند از طري و تعاوني و دولتيالحسنه اعم از خصوص قرضيها  و صندوقياعتبار

 و يبرداران سامانه، مانده حساب ارز ند تا با استعالم بهرهي اتخاذ نمايبي ترتيبانک مرکز
ق ياز طر) نيآنال(ه نزد آنها به صورت برخط يعلف محکومير اموال قابل توقي و سايالير

  .رديار آنها قرار گيسامانه در اخت
، اجرا و توسعه ي مربوط به طراحيها نهيسازمان برنامه و بودجه کشور هز ـ١١ماده

  .کند ي مينيبشيه پيي قوه قضايسامانه را در بودجه سنوات
   ـ اسحاق جهانگيريجمهور رئيسمعاون اول 

  
  ٢٨/٨/١٣٩٩                                                          ـ ه٥٧٢١٠ت/٦٤٨٥٣٠رهشما

 يي و دارايوزارت امور اقتصاد ـ وزارت اطالعات ـ  اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناور

 يپزشکوزارت بهداشت، درمان و آموزش  ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت امور خارجه
 وزارت کشوري ـ وزارت جهادکشاورزي ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

 رويوزارت ني ـ وزارت راه و شهرساز ـ  مسلحيروهاي نيبانيوزارت دفاع و پشت

 يقات و فناوريوزارت علوم، تحق ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
  وزارت نفتي ـ ع دستي و صناي، گردشگريراث فرهنگيوزارت م
 ستيزطيسازمان حفاظت مح ـ  برنامه و بودجه کشورسازمان

  ران ي ايع، معادن و کشاورزي، صناياتاق بازرگان ـ  کشوري و استخداميسازمان ادار
 يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ  مناطق آزاد تجاريعاليرخانه شورايدب

  و مناطق محرومييمعاونت توسعه روستا

   ٢٦/٨/١٣٩٨ مورخ ٤٧٣٧٠٤ شماره شنهاديبه پ٢١/٨/١٣٩٩ران در جلسه يئت وزيه
   يها برنامهيميقانون احکام دا) ٣٢(سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره ماده 

ر يادشده را به شرح زيماده ) الف( بند يينامه اجرانييآ ـ ١٣٩٥مصوب   ـتوسعه کشور
  :ب کرديتصو

  
  يميقانون احکام دا) ٣٢(ماده ) الف( بند يينامه اجرانييآ

   توسعه کشوريهابرنامه
  :روند ي مشروح مربوط به کار مير در معانينامه، اصطالحات ز نيين آيدر اـ ١ماده 

   .نيش سرزمي آمايعاليشورا: يعاليشوراـ ١
  .سازمان برنامه و بودجه کشور: سازمان ـ٢
  .يعاليرخانه شورايدب: رخانهيدب ـ٣
  .يعالي شورايون تخصصيسيکم: ونيسيکم ـ٤

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


 ٧صفحه     WWW.RRK.IR                         ٣/٩/١٣٩٩       روزنامه رسمي                 WWW.DASTOUR.IR                      ٢٢٠٤٦شماره 

 .يعاليرخانه شوراي دبيهاتهيکم: ي فنيهاتهيکمـ  ٥
  .يا توسعه منطقهي هماهنگيشورا: ي هماهنگيشورا ـ ٦
  . ـ ١٣٩٥مصوب   ـ توسعه کشوريها برنامهيميقانون احکام دا: قانون ـ٧
 يرگذاري و با حوزه تأثيشيت آماي با ماهيا فرابخشي ي بخشيهاطرح: ژهي ويهاطرح ـ ٨

 يعي خاص طبليه آنها به دالين هستند که تهيت سرزميرين و اثرگذار بر مدا چند استايک ي
 .باشديژه ميکرد وي مستلزم اتخاذ رويتيري و مدي کارشناسيهاا ضرورتي يا عملکردي
 به عنوان يعاليها و مراجع مرتبط، به شوراها توسط دستگاهن نوع طرحيه اياز به تهين

 يابي با ارزيعاليشورا. شودي اعالم مينيسرزمش و توسعه ي آمايگذاراستيمرجع س
ه طرح، ي تهيشنهاديژه بودن آن، چهارچوب پيد ضرورت و ويياس طرح و در صورت تأيمق

ب آن را ي و تصويه و بررسي نموده و مرجع تهيابي مورد انتظار را ارزيمحتوا و خروج
  . کنديب ميمشخص و تصو

وسعه سرزمين و نظارت بر اجراي آن از  منظور استقرار نظام راهبري ت به ـ٢ماده
 به سازمان يبخشن، انتظاميت توسعه سرزميري و مديزيرتحقق نظام کارآمد برنامهجمله 

 توسعه متوازن و يساز، فراهميامنطقهي ـ  توسعه بخشيسازن، هماهنگي سرزمييفضا
ان ي جريزساها و هماهنگان مناطق و استاني مين نسلي و بيدار و عدالت اجتماعيپا

  .شوديل مي تشکيعالي، شوراي و استانيا، منطقهيتوسعه در سطوح مل
  : ر استي به شرح زيعاليارکان شورا ـ٣ماده

  .يعالي شوراي تخصصونيسيکمـ ١
 .رخانهيدب ـ٢
 . کشوريا توسعه منطقهي هماهنگيشوراها ـ٣

  :ر استي به شرح زيعاليف شورايوظا ـ٤ماده
اجراي نظام راهبري توسعه سرزمين و تنظيم روابط اركان و بررسي و نظارت بر  ـ۱

 .اجزاي آن
هاي توسعه ها و طرح تصويب، هماهنگي و نظارت مستمر بر تهيه برنامه بررسي، ـ ۲

  . اي و استاني سرزمين در سطوح ملي، منطقه
  . ياي و استان ي آمايش سرزمين و اسناد آمايش ملي، منطقهيهاي اجرا بررسي برنامهـ ۳
 اي نظارت بر اجراي اصول و ضوابط ملي آمايش سرزمين در سطوح ملي، منطقهـ ۴

  .ربط ي ذييهاي اجراو استاني و ارزيابي عملكرد دستگاه
  :ر استي به شرح زيعالي شوراياعضا ـ ٥ماده

  ).يعاليس شورايير(س سازمان برنامه و بودجه کشور ييرـ ١
  .ر کشوريوز ـ٢
  .ر اطالعاتيوز ـ٣
 .ير جهاد کشاورزيوز ـ٤
  .يي و داراير امور اقتصاديوز ـ ٥
  .ير راه و شهرسازيوز ـ ٦
  . مسلحيروهاي نيبانير دفاع و پشتيوز ـ٧
  ستيزطيس سازمان حفاظت محيير ـ ٨
  .رعامل کشوريس سازمان پدافند غييرـ ٩

  .جمهور يس يي به انتخاب ريهاي اجرانظر شاغل در دستگاه سه نفر صاحب ـ ١٠
 برسد، به شرح يعالي شوراييب نهايد به تصوي که باينياسناد توسعه سرزم ـ ٦ماده

  :ر استيز
 ي کليهااستي سي که بر مبناي راهبرديسند: نيش سرزمي آمايسند ملـ ١

 توسعه و ي فضاي سازماندهين، در پيش سرزمين و اصول مصوب آمايش سرزميآما
ن سند به عنوان يا. ن استيدار و متوازن سرزمي تحقق توسعه پاي برايبسترساز
 يافتگي افق توسعهيي سازمان فضايني کشور، بازتاب سرزميني سند توسعه سرزمفرادست

ها و  توسعه بخشيساز و فرصتيگذاراستي، سينگارندهيق آيکشور بوده و از طر
 به عنوان رکن يز توسعه منابع انسانينگر و نزا و بروننه توسعه درونيمناطق، زم

  .دينماين را فراهم ميش سرزميما آياصل
 يهااستي که با اتکا بر سي راهبرديسند: نيش سرزمي آماياسند منطقه ـ٢

 توسعه و يها، خطوط کليريگ بر جهتين و مبتنيش سرزمي و اصول مصوب آمايکل
ن با هدف توسعه يش سرزمي آماي منتج از سند مليا و منطقهيم کار ملينظام تقس

 يها ها، استعدادتي از قابليريگ و بهرهينسلن ي و بيو عدالت اجتماعدار يمتوازن و پا
زا و در چهارچوب توسعه درون) يعاليمصوب شورا( مناطق يهاتي و مزينيسرزم

 و يان سطح ملي ميق ارتباط منطقين طريگردد تا از ايم مي تنظياوند منطقهيپهم
  .ش برقرار شودي آماياستان

 و ي بر خطوط کلي که مبتني راهبرديسند: نيسرزمش ي آمايسند استان ـ٣
 و يم کار ملين و نظام تقسيش سرزمي آمايا و منطقهي اسناد مليهايريگجهت

ست و يزطي، حفاظت از محي منتج از آن، با هدف توسعه منابع انسانيامنطقه
 نده، رفع عدمي آيها، حفظ حقوق نسليعينه از منابع طبي بهيبردارانت و بهرهيص

وند آن با اقتصاد يت پي اقتصاد استان و تقويها، شکوفاسازتيها و محرومتعادل
ند توسعه ي نقش مؤثر و سازنده استان در فرايفاين اي و همچني و مليامنطقه
  . گردديم مي تنظي و مليامنطقه
 ه توسعه ويات پاين، نظريش سرزمي آماي مليهايريگر اسناد از جمله جهتيسا ـ٤

  .شير آن مرتبط با آماي و نظاي و استانيا، منطقهي بلند مدت توسعه مليزهاانداچشم
ج و يه بر نتاي که با تکيريها و تدابهي از نهادها، اسناد، رويامجموعه ـ تبصره

ن، ي سرزمشي آماي و استانيا، منطقهيمستخرج از اسناد مل (ينيش سرزمي آمايرهنمودها
 چهارچوب يزيرنسبت به طرح) يعالي مصوبات شوراريها و ساها و بخشنامهنامهنييآ

 از يور، بهرهيامنطقهي ـ  بخشيهايجاد هماهنگين، اي توسعه سرزميگذاراستيس
 و يا، منطقهين در سطوح مختلف ملي سرزميها، منابع و فرصتي انسانيهاهيسرما
  .دهنديل مي را تشکني توسعه سرزميد، نظام راهبرينماي اهتمام مياستان

 در مراجع ييب نهايد قبل از تصوير باي به شرح زينياسناد توسعه سرزم ـ٧ماده
ن به يش سرزميها و اسناد آمايريگها، اصول، جهتاستيث انطباق با سيصالح، از حيذ
  : برسديعاليد شوراييتأ

  . و استانيا، منطقهياس مليش در مقيژه آماي ويهاطرحـ ١
  ). يي اجرايهامربوط به دستگاه(ها   بخشي راهبرد کالن ويهااسناد و برنامه ـ٢
  . کالن کشوريزيراسناد مرتبط با نظام برنامه ـ٣

ش يج آماي نتايان مطالعات و اجراي مي و هماهنگيسازکپارچهيبه منظور  ـ ٨ماده 
 يها در دستگاهياش و توسعه منطقهيا مضمون آماي که با عنوان يه اسناديکل، ينيسرزم
د قبل از يبا)  و صنعتيعالش آموزشياز جمله آما(رند يگين قرار ميد تدو موريياجرا
  .د شونديي و تأي بررسيعالي، توسط شوراييب نهايتصو

شنهاد ي با پيعالي و طرح اسناد مذکور در شورايص ضرورت بررسيتشخـ  تبصره
 . ون خواهد بوديسيد کمييرخانه و تأيدب

 ي با هدف بررسيعاليساز شورامي و تصميون به عنوان رکن مشورتيسيکمـ ٩ماده
 و يزيرکپارچه برنامهي موضوعات ارجاع شده، تحقق نظام ي بر رويو اظهارنظر تخصص

 يندهايشبرد فراي در پين بخشي بييافزا و همي هماهنگيارتقا ن ويت توسعه سرزميريمد
 :شوديل مير تشکيف زي با وظاينيتوسعه سرزم

 :خصوص و اظهارنظر در يبررسـ ١
 ي براي و استانيا ، منطقهي در سطوح مليني توسعه سرزميهاها و طرح برنامه ـ الف

  .يعاليه به شورايارا
 ي عملکرديها و گزارشيني توسعه سرزميهاها و طرح  برنامهي نظارتيهاگزارش ـ ب
  .يي اجرايهادستگاه
  .رخانهي دبي از سويس مصوبات و موارد ارجاعينوشيها و متن پگزارش ـ پ
   .يعاليشده از طرف شورا موضوعات ارجاع ـ ت
 طرح در يرخانه براي دبيشنهاديدار پ تيشنهادها و موضوعات اولوي پيبررس ـ٢

  .يعاليشورا
ث انطباق ي از حي هماهنگيمات اتخاذشده در شوراي، طرح و تصم  برنامهيبررس ـ٣

  . ينيها و اسناد توسعه سرزميريگبا اصول، جهت
  .ونيسيس کمييص رير موارد مرتبط به تشخيسا ـ٤

) ارياالخت نده تاميا نمايا معاون سازمان ير يدر سطح معاون وز(ون يسي کمياعضاـ ١٠ماده
  :ر استيبه شرح ز

  ).ونيسيس کميير(سازمان برنامه و بودجه کشور ـ ١
  ).ونيسير کميدب(ن در سازمان يش سرزميربط آمايس امور ذيير ـ٢
  . اطالعاتيت و فناوروزارت ارتباطا ـ٣
  .وزارت اطالعات ـ٤
  .يي و دارايوزارت امور اقتصاد ـ ٥
  .وزارت امور خارجه ـ ٦
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  .وزارت آموزش و پرورش ـ٧
  .يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ـ ٨
  .يوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ـ ٩

  .يوزارت جهاد کشاورزـ ١٠
  . مسلحيروهاي نيبانيوزارت دفاع و پشتـ ١١
  .يوزارت راه و شهرساز ـ١٢
  .وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ١٣
  .يقات و فناوريوزارت علوم، تحق ـ١٤
  .وزارت کشورـ ١٥
  . يع دستي و صناي، گردشگريراث فرهنگيوزارت مـ ١٦
  .وزارت نفت ـ١٧
  .رويوزارت نـ ١٨
  .ستيزطيسازمان حفاظت محـ ١٩
  .  کشوري و استخداميسازمان ادارـ ٢٠
  .جمهور سيي ريت حقوقمعاونـ ٢١
  .راني ايع، معادن و کشاورزي، صناياتاق بازرگان ـ٢٢
  .يژه اقتصادي و ويصنعتي ـ  مناطق آزاد تجاريعاليرخانه شورايدب ـ٢٣
  .رعامليسازمان پدافندغ ـ٢٤
  . و مناطق محرومييمعاونت توسعه روستاـ ٢٥
 بخش ندگانيا نماي يلن محي و مقامات و مسئوليي اجرايهار دستگاهين سايمعاونـ ٢٦

  . ونيسيس کمييص ري حسب مورد به تشخيعموم
 و يعالير شوراينده سازمان به عنوان دبيسازمان مستقر بوده و نما رخانه دريدبـ ١١ماده 

  :ر استيرخانه به شرح زيف دبيوظا نيمهمتر. شودين ميي تعيعاليرخانه شورايس دبيير
  .ازي مطالعات موردني و راهبريسازماندهـ ١
 ي اعضاينامه، دستورجلسات و صورتجلسه برام و ارسال دعوتيه، تنظيته ـ٢

  .يعاليشورا
  .يعاليم و ابالغ مصوبات شورايه، تنظيته ـ٣
   .يعالي مصوبات شوراي و نظارت بر اجرايريگيپ ـ٤
  .يعاليها، اسناد و اطالعات، مذاکرات و مصوبات شورا گزارشيضبط و نگهدار ـ ٥
  .يعاليه به شوراي جهت اراي نظارتيهان گزارشي تدوه ويته ـ ٦
  طرح در جلساتيون برايسي کميهام گزارشيون و تنظيسيل جلسات کميتشک ـ٧

  .يعاليشورا
 )١( تبصره ي در راستايي اجرايها دستگاهي گزارشات عملکردياخذ و بررس ـ ٨

  .قانون) ٣٢(ماده ) الف(بند 
 ها،استيث انطباق با سي از حيا و منطقهيملاس ي در مقياسناد کالبدد ييتأـ ٩

  .صالحي در مراجع ذييب نهايقبل از تصو نيش سرزميها و اسناد آمايريگاصول، جهت
 يهال کارگروهيقانون، تشک) ٣٢(ماده ) الف(بند ) ٢( تبصره يدر اجرا ـ١٢ماده

نهاد شيص و ضرورت، به پي مربوط، حسب تشخي فنيهاتهي و کميا موضعي و يموضوع
 و يا، منطقهيف مشخص در سطوح ملي با اعضا و شرح وظايعاليد شوراييرخانه و تأيدب

  . ل استي قابل تشکياستان
ران و با هدف ي اي اسالمي جمهوريقانون اساس) ٤٨( اصل يدر راستا ـ١٣ماده
شرفت مناطق يتر امور توسعه و پعيشبرد سري و پيريگي، پيگذاراستي، سيهماهنگ

ه و ي آنها به سرمايها و مناطق و دسترسجاد تعادل و توازن در استاني، امختلف کشور
، يا توسعه منطقهي هماهنگي رشد، شوراهايازها و استعدادهايامکانات الزم به فراخور ن

ر يارات زيف و اختي با وظايعالي مصوب شورايبند و براساس منطقهيعاليل شورايذ
  :شوديل ميتشک

ها و تي ظرف از منابع ويريگ در بهرهيان منطقهي و بين استاني بيهايجاد هماهنگياـ ١
 ي ـ چون مناطق آزاد تجاريي از فضاهايبردار و بهرهي و اجتماعي اقتصاديهاتيفعال

  .ر آني و نظاي، بنادر، توسعه صادرات، گردشگريژه اقتصادي و ويصنعت
ل ياخت، توسعه و تکماعم از س(ها  بخشييان مداخالت فضاي مي هماهنگيارتقا ـ٢

  .در منطقه) هارساختيمستحدثات و ز
ش يج مطالعات و اسناد آمايان نتاي ميهاي و رفع تعارضات و ناسازگاريبررس ـ٣
  .هااستان

 ينين اسناد توسعه سرزمي در تدويامنطقهي ـ  بخشيهاي و اعمال هماهنگيبررس ـ٤
  ).يا منطقهي کالبديها و طرحيستان و اياش منطقهياز جمله مطالعات آما(در سطح مناطق 

  . فرادستير مراجع قانوني و سايعالي شوراي و انجام امور ارجاعيبررس ـ ٥
  :ر استي به شرح زيا منطقهي هماهنگي شوراهاياعضا ـ١٤ماده

  . هر منطقهيهااستانداران استانـ ١
  . هر منطقهيها استانيزيرت و برنامهيري سازمان مديرؤسا ـ٢
  .ش در سازمان برنامه و بودجه کشوري امور مرتبط با آماسيير ـ٣
دار  تي صالحان اشخاصيس سازمان برنامه و بودجه کشور که از مييژه رينده وينما ـ٤

  .شوديانتخاب م
ر اشخاص از جمله ي و ساي و استانيربط ملي ذيهاران کل دستگاهيرؤسا و مد ـ ٥

 سييد ريياد استانداران منطقه و تأشنهيمتخصصان توسعه، حسب مورد و ضرورت به پ
  . ش سازمانيامور مرتبط با آما

 يها دستورالعملنامه،نيين آيخ ابالغ ايسازمان موظف است ظرف دو ماه از تارـ ١٥ماده
ن و ي را تدوي هماهنگيون و شورايسي، کميعاليت شوراي و فعاليوه برگزاريمربوط به ش

  . برسانديعاليب شورايبه تصو
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسل معاون او

  
  ٢٨/٨/١٣٩٩                                                           ـ ه٥٨٠٧٢ت/٩٧٥٢٤رهشما

   ٩/٦/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٢٤٠ت/٧٠٣٥٨نامه شماره  بيتصواصالح 
  ويرايش سوم کتاب ارزش نسبي خدمات سالمت

  ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
  يون، کار و رفاه اجتماعوزارت تعا

 سازمان برنامه و بودجه کشور

 بهداشت، يهاشنهاد مشترک وزارتخانهي  به پ٢٥/٨/١٣٩٩وزيران در جلسه هيأت 
 و سازمان برنامه و بودجه کشور و ي و تعاون، کار و رفاه اجتماعيدرمان و آموزش پزشک

 يميقانون احکام دا) ٩(ده ما) الف(مه سالمت کشور و به استناد بند ي بيعاليد شوراييتأ
  :تصويب کرد ـ ١٣٩٥مصوب   ـ توسعه کشوريهابرنامه

ش سوم کتاب ارزش يرايو) ٩٠١٩٤٧ (ي کد مليهوشيه بيشرح خدمت و ارزش پا
 ٩/٦/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٢٤٠ت/٧٠٣٥٨نامه شماره  بي خدمات سالمت موضوع تصوينسب

  :شوديبه شرح زيراصالح م
 

 يژگيو يکد مل
ه يارزش پا يزش نسبار شرح کد کد

 يهوشيب

٩٠١٩٤٧ ≠ 

) ROP( نوزاد نارس يپزشکنه جامع چشميمعا
 وزارت يبراساس استاندارد ابالغ)  نارسينوپاتيرت(

  يبهداشت، درمان و آموزش پزشک
ن خدمت در بخش ي اياليب ريارزش ضر(

ب يباالتر از ضر%) ٢٠(ست درصد ي بيخصوص
 .)ودشي محاسبه م ≠ ير خدمات داراي سايالير

٠ ١٠ 

 
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  
  ٢٥/٨/١٣٩٩                                                         دش          /١١٠٤٥/٩٩رهشما

  نامه جامع مديريت دانشگاهها   آيين٥الحاق يك تبصره به ماده 
  و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي

  ) شوراي عالي انقالب فرهنگي٢٤/٤/١٣٩٩ مورخ ٨٣٠مصوب جلسه (
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

نامه جامع مديريت دانشگاهها و مؤسسات   آيين٥الحاق يك تبصره به ماده «مصوبه 
  شوراي عالي انقالب فرهنگي٢٤/٤/١٣٩٩ مورخ ٨٣٠كه در جلسه » آموزش عالي و پژوهشي

  .شود الغ ميبه تصويب رسيده است، به شرح پيوست براي اجراء اب
 در مورد پاركهاي علم و فناوري با تأييد وزارت علوم، تحقيقات و  ـ٦تبصره«

 زمينه فناوري، داشتن مدرك تحصيلي تخصصي كارشناسي ارشد مرتبط و تجربه علمي در
  ».موردنظر براي انتصاب معاونتها كافي است

  جمهور و رييس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ حسن روحاني رييس
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