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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 2429 :ماره دادنامهش

 21/8/1398 :دادنامه ختاري

 97/1420: روندهپ شماره

 : هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمرجع رسیدگی

 خانم لیال محمدی نیا: یشاك

سته شکايت و خوا ضوع  شت 1173ردیف  ابطال : مو درمان و  ،جدول فراخوان جذب هیأت علمی وزارت بهدا

شکی  سفند ماه آموزش پز صوص حوادث و بالیا 1396در ا سالمت در خ شته  شگاه علوم  یمربوط به ر دان

 پزشکی شیراز

جدول فراخوان جذب هیأت علمی وزارت  1173ابطال  رديف  شاااابی به موجا دادخواساااتی :كار گردش     

دانشگاه  یمربوط به رشته سالمت در خصوص حوادث و باليا 1396در اسفند ماه  درمان و آموزش پزشکی ،شتبهدا

 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم برده است به: علوم پزشکی شیراز

دانشگاه در اتید ـذب اسـرای جـب 1396د ماه ـأت علمی وزارت بهداشت در اسفنـه فراخوان جذب هیـنظر ب "  

سالمت در حوادث و بال شته  شیراز برای ر شکی  شگاه علوم پز شته های مورد نیاز، دان سیت مرد را اعالم يار ، تنها جن

ست. از سالمت در باليا كرده ا شته  ساتید ر شی می توانند هم زن و هم مرد  همانند ديگر آنجا كه ا گروه های آموز

کان حضور رقابتی هر دو جنس زن و مرد را در فراخوان اعالم داشته اند باشند و كلیه دانشگاه های مادر كشور نیز ام

تاريخ  یا در  مدی ن ید مل نم ســـ جا فارل اصتلصـــیلی اين به  با توجه  تاريخ  23/12/1396به جز شـــیراز  تا  كه 

  ايگانیـداشت بـده در وزارت بهـالم پرونده ثبت شـراخوان را داشتم. با اين اعـركت در فـامکان ش 28/12/1396
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مستندات پیوست رئیس دانشکده و مدير گروه در بازه زمانی بررسی پرونده نسبت به اصالح و گرديد. اگر چه طبق 

ساتید مکاتبه نمودند اما اقدا می از سوی مسئوصین برقراری عداصت زن و مرد در شركت در مسابقه فراخوان جذب ا

رئیس دانشگاه، معاونت آموزشی و رئیس جذب هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای وزارت بهداشت امور 

شماره نامه  ستی با  صورت نگرفت و جواب نامه درخوا شد و  26/12/1396-19288جذب هیأت علمی  مالحظه 

سخ و ارجاع منتهی گرديد. اين در ح ها ديگر نامه شماره بدون پا ضری با  سند تعهد مل شگاه طی  ست كه دان اصی ا

اسناد رسمی كه اينجانم را متعهد كرده است كه بالفاصله  11دفترخانه  39ثبت در صفله  2155-27/9/1392

سالمت در  رشتهبرابر زمان تلصیل در علوم پزشکی شیراز خدمت كنم و با اصزام نیاز به ) 3بعد از تلصیل به مدت 

سال( به بنده ماموريت آموزشی داده تا به ملل خدمت خود دانشکده مديريت و اطالع رسانی علوم  4باليا به مدت 

پزشکی شیراز برگشته و خدمت كنم. اما در فراخوان كه رشته سالمت در باليا بوده و طبق حکم استخدامی رديف 

س سالمت در حوادث و باليا را دارد، تنها جن شته  شگده مديريت كه ر تا رديفی یت مرد را مطرح كرده بنده در دان

د نظر ديگری كه ـرد مـمی، به فـذب هیأت علـرايط جـه قانوناً بايستی به بنده تعلق گیرد در صورت داشتن شـك

ا كنند و حق شــركت در فراخوان را از بدو ابتدا از بنده ســلم هدمی تواند در جايگاه باصینی و درمانی خدمت كند ا

قانون رفع تبعیضات ناروا و امکانات ناعادالنه، قانون  3اصل  9قانون اساسی و بند  20كرده اند ) صذا با توجه به اصل 

كشور  یل شورای آموزش پزشکی و تخصصیکقانون تش 1يت )قانون استخدامی( و بندهای ذيل ماده قانون مدير 41

صوب  سبت به ت 1352م سالمت بن شی  ستخدام. همچنین نظر گروه آموز سیت برای ابطال آگهی ا عیض از صلاظ جن

ساصم رقابتی برای  ضای  ضرورت برابری و عداصت و ايجاد ف سانی به  شکده مديريت و اطالع ر در حوادث و باليا دان

اری هستم. مراتم به هیأت جذب وزارت بهداشت فارل اصتلصیالن اين رشته خواستار اعمال عداصت ديوان عداصت اد

شد،نیز بازخورد  سته و اعمال آن را منوط به نامه  داده  ضروری و الزم دان شان برقراری عداصت بین زن و مرد را  اي

 اصالحی علوم پزشکی شیراز دانستند اما مسئوصین علوم پزشکی شیراز برای جذب فرد مد نظر از ارسال  درخواست
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شركت كرده ايم و  شته بنده و آقای ملترمی فقط دو نفر در فراخوان  نامه امتناع كردند. با توجه به اينکه در اين ر

تیر  15ديگر تا در وزارت بهداشت ثبت شده است و بنده به  دصیل تبعیض جنسیتی پرونده ام بايگانی شده از سوی 

شیراز  شده فقط يک آقا به  سناريو چیده  شده كند و با  ضیان اعالم  سبت به متقا شگاه ها بايد اعمال نظر ن ماه دان

شده و بنده طبق آخرين حکم   صاری  شده و رقابتی وجود ندارد و كار انل سال  شغول به با پرونده ار شدم هنوز م ار

شود. خ ستفاده نمی  صم ا ص ستم و از تخ ستور خدمت ه شگاه د صمیم دان سبت به ت شمندم ديوان عداصت اداری ن واه

توقف فرايند جذب را تا بررسی پرونده اعالم داشته و اصزام دانشگاه نسبت به فراهم سازی شركت بنده در فراخوان 

  "را برای بررسی پرونده اعالم دارد.

ثبت دفتر اداره بل امور  6/6/1397مورخ  4-1420-970موجا الیحه تکمیلی به به شااماره  شااابی به  

 هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعالم برده است به:

 ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری "  

 با سالم و احترام   

شماره    ست تکمیلی پرونده به  ساند پیرو درخوا ضار می ر ستل ضوع  4/97/1420به ا ست ابطال »با مو دادخوا

سیتیفراخو شیراز و اصزام به صلاظ عداصت جن شکی  سالمت در باليا علوم پز شته  موارد « ان جذب هیأت علمی در ر

 ذيل خدمتتان تقديم می گردد:

، نیازسنجی دانشکده در رشته به معاونت آموزشی دانشگاه 7/3/1396-1282484/96به استناد نامه شماره  -1 

 است و توضیلات در خصوص نیروی مد نظر به صورت دستی و غیر رسمی ارسال شده است. شدهاعالم 

ــنامه -2   ــتناد بخش ــت  -به اس  3، در 1397 -1396آيین نامه، جدول اعالم نیاز جذب هیأت علمی وزارت بهداش

سفند ماه  سايت جذب هیأت علمی، در رديف  1396ا سالم 1174در وب  شته  شده برای ر ت در فايل بارگذاری 

 باليا از سوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز جنسیت مرد اعالم شده است، اين در حاصی است كه كلیه دانشگاه های 
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و همه  را اعالم داشــتند مادر اعم از علوم پزشــکی تهران، تبريز، اصــفهان و كرمانشــاه، هر دو جنســیت )زن و مرد(

و ديگر  دانشــگاه ها بر نیاز به حضــور زن و مرد در صــلنه حادثه برای خدمت به خانواده ها اعم از زنان و كودكان

 اقشار آسیم ديده هنگام رخداد حوادث واقف هستند.

ــماره  -3   ــتناد نامه ش ــا 26/12/1396-507/96به اس ــکده، مديريت، در جواب به نامه ش كی در داخلی دانش

مدير گروه سالمت در پاراف نامه اين  ،خصوص بی عداصتی جنسیتی در فراخوان جذب از سوی علوم پزشکی شیراز

ضوع را خطاب  شود و اين مو شركت در فراخوان صلاظ  امر را تايید نموده كه بايد برای همه اعم از زن و مرد اجازه 

 م داشتند.به رياست، معاونت آموزشی و هیأت جذب در خطاب نامه اعال

سه  -4   صورتجل شنامه  ستناد بخ سالمت در باليا، به پیرو ضاع 16/4/1397-110/97به ا ای هیأت علمی گروه 

ــه بند ذكر  6/2/1397-1899251/97نامه  ــالمت در باليا و مديرگروه، در س ــای گروه س معاونت آموزش، اعض

مخاصفت  يک مرد در فراخوان بیان كرده وشده توضیلات مبسوط از بی قانونی های صورت گرفته جهت ورود تنها 

 خود را به رياست دانشکده اظهار داشتند.

ستناد نامه  -5   صوص  26/12/1396-19288به ا شاكی در خ شیراز در جواب به  شکی  شگاه علوم پز رئیس دان

یأت دادند، معاونت آموزشــی و رئیس ه« مالحظه شــد» درخواســت برقراری عداصت و اصــالح فراخوان تنها جواب 

 ند.دجذب پاسخی ندا

شماره نامه  -6   شت، درمان و  21/1/1396-1869طی  ستقر در وزارت بهدا شی م مراتم به اطالع معاونت آموز

 آموزش پزشکی كشور تلويل داده شد و نتیجه ای وصول نشد.

ـــطی نامه شم -7   ر كشوزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراتم به استلضار و 27/1/1397-2778اره ـ

 رسانده شد اما اقدام موثر صورت نپذيرفت.

 ايجاد عداصت جنسیتی در مراكز علمی كشور و تعیین  انون وـه احقاق قـذا از آن مقام قضايی تقاضامندم نسبت بـص  
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  "را مبذول فرمايند.تکلیف اين پرونده دستور به اقدام الزم 

 متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:  

ست "   سفند 1پیو شت ا سل اعالم نیاز جذب هیأت علمی وزارت بهدا سايت وزارت  -1396: جدول فايل اك وب 

 در صینک زير: 1396اسفند ماه  3بهداشت، درمان و آموزش پزشکی كشور، بارگذاری شده مورخ 

 دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی مرد 1 - - دکترای تخصصی پی اچ دی سالمت در بالیا و فوریتها پزشکی شیرازدانشگاه علوم  1173

انی ادرم ،دمات بهداشتیالوم پزشکی و خای دانشگاه عاور حقوقادیر اماذبور، ماه شکایت مااسخ بادر پ   

یحااه  موجااا ال و  13/11/1397-9/208/42220پ//97ص/شاااماااره هااای اساااتااان فااارج بااه 

 توضیح داده است به: 28/2/1398-ص/98پ//3298/208/9

 مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری "  

 با سالم و احترام   

سته ابطال    بازگشت به ابالل نامه موضوع شماره پرونده صدراصذكر در خصوص دادخواست صیال ملمدی نیا به خوا

-2393411تصمیم دانشگاه در فراخوان جذب هیأت علمی رشته سالمت در حوادث و باليا، ضمن ايفاد نامه شماره 

ی هیأت علمی با پیشــنهاد مســئوصین معاونت آموزشــی به اســتلضــار می رســاند، شــرايط فراخوانها 5/11/1397

ت جذب مركزی وزارت أدانشکده ها و تايید هیأت اجرايی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه و در نهايت تايید هی

ترجیح دانشــکده  1396. در زمان اعالم فراخوان مورد اعتراض، در ابتدای اســفند ماه شــودمتبوع مشــخم می 

شکی، هیأت عل سانی پز شکده يا مديريت و اطالع ر ست و تغییر نظر دان سالمت در باليا بوده ا شته  می مرد در ر

مسـئوصین بعدی پس از اعالم فراخوان، مورد قبول وزارت متبوع نمی باشـد. در مدارپ پیوسـت دادخواسـت مذكور 

، جنسیت )جدول اعالم نیاز پانزدهمین فراخوان برای رشته سالمت در باليا( برای دانشگاه های گناباد و هرمزگان نیز

شت،  ضو هیأت علمی در وزارت بهدا سیت در فراخوانهای جذب ع شانگر رويه معمول اعالم جن شده كه ن مرد تعیین 

 درمـان و آمـوزش پزشکی می باشد. در برنامـه درسی دوره دكتری سالمت در باليای دانشکده مـديريت و اطالع
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رسانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دو واحد كارورزی عملی و شش واحد كارورزی عملی همراه واحد نظری وجود 

دارد كه همان طور كه از عنوان رشــته پیداســت الزم اســت در ملیط های ذيل انجام پذيرد. ملل های وقوع زصزصه 

استاد مربوطه در ملل وقوع زصزصه كرمانشاه( ملل های وقوع  ههمراشديد ) مانند برنامه سال گذشته دانشجويان به 

ديگر باليای طبیعی مانند سیل و ... اورژانس بیمارستانهای اصلی و قسمت مديريت بلران استانداری، صذا ترجیح اين 

پرتنش  دانشگاه به كارگیری هیأت علمی مرد و با تجربه مرتبط جهت همراهی با دانشجويان در ملل های آموزشی

ست. بنا بر ماده  شهر بوده ا ضاً دور از  صوبه  1و بع شور م سعه ك  10/11/1395قانون احکام دائمی برنامه های تو

مجلس شــورای اســالمی در خصــوص قانونی بودن اقدامات دانشــگاه ها مطابق با مصــوبات هیأت امنا بدون رعايت 

شرايط ف ستگاه های دوصتی،  شکده و قوانین و مقررات عمومی حاكم بر د سئوصین دان شنهاد م راخوان هیأت علمی با پی

شگاه و در نهايت تايید هیأت جذب مركزی  ضای هیأت دان شگاه و تايید هیأت اجرايی جذب اع ساس نیاز دان بر ا

شگاه و برنامه  شته ها با توجه به نیاز دان سیت برای ر ست انتخاب جن ست. الزم به ذكر ا شده ا وزارت متبوع اعالم 

ــد، به نلوی كه در فراخوان اخیر برای های آتی يک ر رديف فقط مرد و برای  171ويه معمول در فراخوانها می باش

شته فوق اصذكر از بین  135 ست و در ر شده ا شگاه های مختلف  7رديف فقط زن اعالم نیاز  شگاه  3نفر در دان دان

شیراز( فقط جن) ست. با توجه بگناباد، هرمزگان و  شده ا شته مذكور كماكان سیت مرد اعالم نیاز  شرايط خاص ر ه 

  " سیت مرد می باشد.شگاه برای جذب در اين فراخوان جناوصويت و صالحديد اين دان

شماره    شگاه علوم پزشکی  5/11/1397-2393411/97متن نامه  شتی، و معاون آموزشی دان خدمات بهدا

 درمانی استان فارج به قرار زیر است:

 جناب آقای دکتر فرهادی "  

 مدیر محترم امور حقوقی دانشگاه        

 موضوع: پاسخ دادخواست خانم لیال محمدی نیا       

 با سالم و احترام  
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شماره    شت به نامه  ست خانم صیال ملمدی نیا  19/10/1397-2362919/97بازگ سخ به دادخوا صوص پا در خ

: شــودصــادره از دفتر هیأت عمومی ديوان عداصت اداری موارد ذيل جهت پاســخ به دادخواســت  مذكور اعالم می 

شکده ها و تايید هیأت ا سئوصین دان شنهاد م ضای هیأت علمی شرايط فراخوانهای هیأت علمی با پی جرايی جذب اع

دانشـــگاه و در نهايت تايید هیأت جذب مركزی وزارت متبوع مشـــخم می گردد. در زمان اعالم فراخوان مورد 

سفند ماه  شته  1396اعتراض، در ابتدای ا شکی، هیأت علمی مرد در ر سانی پز شکده مديريت و اطالع ر ترجیح دان

ش ست و تغییر نظر دان سئوصین بعدی پس از اعالم فراخوان، مورد قبول وزارت متبوع سالمت در باليا بوده ا کده يا م

نمی باشد. در مدارپ پیوست دادخواست مذكور )جدول اعالم نیاز پانزدهمین فراخوان برای رشته سالمت در باليا( 

ــیت  ــانگر رويه معمول اعالم جنس ــده كه نش ــیت مرد تعیین ش ــگاه های گناباد و هرمزگان نیز، جنس در برای دانش

راخوانهای جذب عضو هیأت علمی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. در برنامه درسی دوره ـف

ی سالمت در باليای دانشکده مديريت و اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دو واحد كارورزی عملی و ادكتر

ست در شش واحد كارورزی عملی همراه واحد نظری وجود دارد كه همان طو ست الزم ا شته پیدا ر كه از عنوان ر

شجويان به همرا شته دان سال گذ شديد ) مانند برنامه  ستاد  هملیط های ذيل انجام پذيرد. ملل های وقوع زصزصه  ا

ستانهای  سیل و ... اورژانس بیمار شاه( ملل های وقوع ديگر باليای طبیعی مانند  مربوطه در ملل وقوع زصزصه كرمان

هیأت علمی مرد و با تجربه مرتبط  يريت بلران استانداری، صذا ترجیح اين دانشگاه به كارگیریدـاصلی و قسمت م

ست مقرر  شمند ا ست. خواه شهر بوده ا ضاً دور از  شی پرتنش و بع شجويان در ملل های آموز جهت همراهی با دان

آن را به اين معاونت ارسال نمايند فرمايید پس از تنظیم پاسخ دانشگاه و ارسال به ديوان عداصت اداری، نسخه ای از 

  "تا به مركز امور هیأت علمی وزارت متبوع منعکس گردد.

تاریخ       لت اداری در  لت با حضاااور  21/8/1398هیأت عمومی دیوان عدا رئیس و معاونین دیوان عدا

آراء به پس از بحث و بررسی با ابثریت و  مستشاران و دادرسان شعا دیوان تشکیل شد و رؤسااداری و 

 .زیر به صدور رأی مبادرت برده استشرح 
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 هیأت عمومی رأی

، رفاع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه در تمام قانون اساسی سوماصل  9باه موجا باند 

زمینه های مادی و معنوی از جمله وظایفی است به دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به بار 

، مردم ایران از هر قوم و قبیله به باشند از حقوق مساوی برخوردارند و قانون اساسی 19گیرد و مطابق اصل 

، همه افراد ملت اعم از قانون اساسی 20گ، نژاد، زبان و مانند اینها سبا امتیاز نخواهد بود و مطابق اصل رن

یکسان در حمایت قانونی قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  ،زن و مرد

، دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه قانون اساسی 28با رعایت موازین اسالم برخوردارند و مطابق اصل 

به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به بار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد بند. 

، یکی از ضوابط حابم بر ورود به خدمت دولت، رعایت قانون مديريت خدمات كشوری 41همچنین مطابق ماده 

است بنابراین اعطای امتیاز و اولویت استخدامی برای جذب هیأت علمی  مراتا شایستگی و برابری فرصتها

از جدول جذب هیأت علمی وزارت بهداشت،  1173پیمانی مردم در رشته سالمت در بالیا مندرج در ردیف 

به سبا آن به از یک طرف امتیاز خاص برای بخشی از  1396درمان و آموزش پزشکی مورخ اسفند ماه 

ی ایجااد محدودیت و محرومیت بارای بخش دیگری از افاراد جامعه است، مغایار قوانین و از طرف هجاامع

فوق الذبر است و نیاز به تصریح قانونگذار دارد و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تدوین شده است، 

مصوب  داصت اداریقانون تشکیالت و آيین دادرسی ديوان ع 13و  88و مواد  12ماده  1بند بنابراین مستند به 

 ./ ابطال می شود تاريخ تصويماز  1392سال 

 ملمدكاظم بهرامی                                                            

 رئیس هیأت عمومی ديوان عداصت اداری                                                       
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