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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 2430 :ماره دادنامهش

 21/8/1398 :دادنامه ختاري

 97/3926: روندهپ شماره

 : هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمرجع رسیدگی

 آقای محمد طهماسبی: یشاك

دانشگاه پیام  آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی 39بند )الف( ماده ابطال : موضوع شکايت و خواسته

 نور

آيین نامه استتتادامی اایتتار هیر  ی    39ابطال بند )الف( ماده شااا ی به مو د داداواسااتی  :كار گردش     

 را اواستار شده و در  هت تبیین اواسته اعالم  رده است  ه:دانشگاه پیام نور  المی

ستناد ماده احتر "   ساند كه به ا ستحیار می ر صوب  28اماً به ا سااا   20/12/1396قانون حمايت از معلوالن م

شديد  شديد و خیلی  شاهالن دارار معلولیت  سفانه در پنجا مین  10كار  فتگی  ست كه متا شته ا ساات كا ش دا

شگاه پیام نور در تاريخ  شست  ی   امنار دان صوب در  11/4/1397ن ساات  39بند الف ماده آيین نامه م كا ش 

شديد را  شاهلین دارار معلولیت  شد و  4كار  صريح قانون می با صويب نموده اند كه خالف نص  ساات در  فته ت

  " تقاضار ابطال آن را دارد.

 مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:متن   

 پیوست شماره سه  11/4/1397ورخ تم -ورتار دانشگاه پیام نتی   امنتادر  تجلسه پنجا مین نشست اتصورت "  
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 )موضوع مصوبه ششم( آيین نامه استادامی اایار هیر  ی   المی

شگاه از تقلیل  -39ماده    صوب  ی   اجرايی دان ستورالعمل م ساس د صی و بر ا شا ست  یار ذيل با درخوا اا

 اا  كار بهره مند می شوند:سا

 ساات در  فته(. 4يید سازمان بهزيستی معلولیت شديد ) الف( ایور كه با ت  

  " قائم مقام وزير و رئیس مركز  ی تهار امنا و  ی تهار ممیزه –.... 

در پاسااب به شاا ایت م، وری مدیر ت داتر امور حقوقی وزارت علومی تحقیقات و اناوری به مو د  یحه   

 توضیح داده است  ه: 30/2/1398-ص/1517/1103شماره 

 رياست محترم  ی   امومی ديوان ادالت ادارر "  

 با ا دار سالم   

در خصوص پرونده به  26/1/1398-9709980905802319احتراماً اطف به نامه صادره در پرونده به شماره   

سه پرونده  ضوع  9703926كال سبی با مو شکايت آقار محمد طهما ضوع  صوبه )آيین نامه، »مو ضار ابطال م تقا

ستورالعمل دولتی( )ابطال بند الف ماده  شنامه، د یار هیر  39با شگاه پیام نور اا ستادامی داخلی دان آيین نامه ا

قانون احکام دائمی برنامه  ار توستتعه كشتتور مصتتوب  1استتتحیتتار می رستتاند: ماده به «  ی   المی )كاركنان(

سالمی مقرر می دارد:  10/11/1395 شگاه  ا، مراكز و موسسا  آموزش االی و پژو شی و » مجلس شورار ا دان

مراجع قانونی ... كه دارار مجوز از شورار گسترش آموزش االی وزارتاانه  ار الوم، تحقیقا  و فناورر ... و ساير 

قانون  به ويژه  گاه  ار دولتی  به راايت قوانین و مقررا  امومی حاكم بر دستتتت بدون الزام  ند  باشتتت ذيربط می 

صالحا  و الحاقا  بعدر آنها و  صا  و ا شورر، قانون برگزارر مناق سبا  امومی، قانون مديريت خدما  ك محا

تشکیالتی مصوب  ی   امنا  -استادامی -ی و اداررتتالی، معامالته  ار متارچوب مصوبا  و آيین نامتفقط در چه

 ا  و فناورر و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ... می رسد، امل تيید وزراء الوم، تحقیق ورد به تته حسب متك

 
 آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

 

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


 
َّبِعُوا اْلَهوي اَْن تَعِدلُوافاَل   تَت

 دادنامه

3 

 

انون مزبور، دانشگاه  ا الزامی به راايت قوانین و مقررا  امومی حاكم بر اد قتتتتا انايت به مفتتتتب« نمايند.ی تتتتم

 -استتتادامی -دستتتگاه  ار دولتی نیستتتند و فقط در چهارچوب مصتتوبا  و آيین نامه  ار مالی، معامالتی و ادارر

شگاه در خصوص تشکیالتی مصوب  ی   امنا امل می كنند. با توجه به مفاد ماده فوق الذكر، اقدام  ی   امنار دان

ساات كارر كاركنان دارار معلولیت به میزان  صويب تقلیل  شاكی در اين  4ت ست و اداار  ساات، كامالً قانونی ا

 ". خصوص وجا ت قانونی ندارد. با انايت به مراتب مزبور، رد شکايت شاكی مورد استدااست

معاونین دیوان عدالت اداری و  رئیسبا حضور  21/8/1398هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریب     

پس از بحث و بررسی با ا ثریت آراء به شرح و  مستشاران و دادرسان شعد دیوان تش یت شد و رؤساو 

 .زیر به صدور رأی مبادرت  رده است

  ی   امومی رأر

ت مقرر شده اس 1395مصوب سال قانون احکام دائمی برنامه  ار توسعه كشور  1مو د ماده  اگرچه به

حا م بر دستگاه های دولتی اقط در چارچوب  دانشگاه ها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی

مصوبات و آیین نامه های مالیی معامالتی و استخدامی مصوب هیأت امنا عمت می  نندی لی ن این امر ناای 

قانون حمايت حا م بر دستگاه های ا رایی نیست و از آنجا  ه  شگاه ها به تبعیت از قوانین ااصت لیف دان

 ه مقرراتی ناظر به حمایت از معلو ن و حقوق ایشان است یک قانون  1396مصوب سال  از حقوق معلوالن

ااص محسوب می شودی ل،ا دانشگاه ها و موسسات آموزشی زیر نظر وزارتین علومی تحقیقات و اناوری و 

 قانون احکام دائمی برنامه  ار توسعه كشور 1موزش پزش ی نمی توانند با استناد به ماده بهداشتی درمان و آ

اود را از رعایت آن مستثنی بدانند و م لف به تبعیت از قوانین ااص هستند و این امر در رویه هیأت 

  حمايت از حقوققانون عمومی دیوان عدالت اداری بارها مورد تأ ید قرار گراته است. مضاااً این ه تصوید 
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می باشد و قانونگ،ار  لیه دستگاه هایی را  ه به نحوی  قانون دائمی برنامه  ار توسعه كشورمؤار بر  معلوالن

از حقوق  قانون حمايتبه تبعیت از  از انحاء از بود ه عمومی استفاده می  نند از  مله دانشگاه های دولتی را

مصوب سال  قانون حمايت از حقوق معلوالن 28م لف  رده است. با عنایت به این ه به مو د ماده  معلوالن

ساعت  اهش  10شده است ساعات  ار هفتگی  ارمندان دارای معلولیت شدید و ایلی شدید  مقرر 1396

ساعت  4ساعت مقرر را به  10آیین نامه مورد ش ایت براالف قانونی  39لی ن بند )الف( ماده  یمی یابد

قانون تشکیال  و  88 هو ماد 12ماده  1بند تقلیت داده استی بنابراین به  هت مغایرت با قانون مستنداً به 

 ./ ابطال می شود 1392مصوب سال  آيین دادرسی ديوان ادالت ادارر

 
 محمدكاظم بهرامی                                                            

 رئیس  ی   امومی ديوان ادالت ادارر                                                       
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