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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 2726 :ماره دادنامهش

 19/9/1398 :دادنامه ختاري

 9702287: روندهپ شماره

 : هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمرجع رسیدگی

 آقای علی ناصری مهر: یشاك

منابع  مماون پشتویاانی و 20/6/1397- 274/9726/717شتمار  دستوورالمم  ابطال :  موضوو  شویايو و اواسو ه

 انسانی سازمان بهزیسوی اسوان تهران

مماون   20/6/1397- 274/9726/717ابطال دسو وراعمم  شوماره  شتایی ب  موب  دادوواستوی   :كار  گردش     

  اعالم یرد  را وواستوار شتد  و در بهت تایین وواستو منابع انسوانی سواامان بیسيسو ی اسو ان تیران   پشو یاانی و

 است ی :

به   در رشو ه میندسوی كامویوتر دانشو اه امیر كایر دپرديی بیل اعم  ذ پفير  ه شود  و  1396اينجانب در سوال   "  

ع و مم وعیو جسومی دارا  پرونده در بیسيسو ی اسو ان تیران می باشور  در ارتاا  با نانون جامع تمايو اا مم و ن 

ذ به صراتو 97دنانون    9ذ و ماده  83دنانون    8در ماده    1397تمايو اا مم و ن مصوب  و نانون    1383مصوب سال  

تحصووی  راي ان مم و ن تحو پوشووز بیسيسوو ی را در مخالع م   ی و سوونیل م   ین تاكید نموده وعی سوواامان 

انی و كه به امضوا  مماون پشو یا  20/6/1397-274/9726/717بیسيسو ی اسو ان تیران لی دسو وراعمم  شوماره  

منابع انسوانی نن اداره رسویدهن مانع اا اجرا  كام  نوانیل  وگ گرديده و با ننیا در تضواد اسوو  عفا دراواسوو ابطال 

  "دس وراعمم  ياد شده را دار  و نیس اعسا  نن ساامان به پردااو شیريه دانش اه اينجانب را اواس ار  
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 مون دسوورالمم  مورد اعوراض ب  قرار زیر است:  

 مدیر محترم بهزیستی شهرستان... "  

 رئیس محترم اداره بهزیستی شهرستان ...        

 سال  ع ییر:  

ات راماً به اسو حضوار می رسواند در اصووه تسوییالر امور دانشوجويی مددجويان تحو پوشوزن سواامان بیسيسو ی   

هیچ گونه تمید  نسواو به پردااو شویريه دانشوجويانی كه در واتدها  بیل اعم  ی داا ی يا اارا دانشو اه ها  

د اسوو دسو ور  رمايید تا به نحو  مط وب دوع ی يا غیردوع ی مشووول به تحصوی  می باشوند را نداردن عفا اواهشومن

الال  رسوانی  ا  صوور پفيرد تا مددجويان واجد شورايبن بدون هیچ گونه مشوی ی امیان بیره مند  اا تسوییالر 

  "مماون پش یاانی و منابع انسانی -امور دانشجويی مطابق با ب شنامه ها  ابالغی را داش ه باشند 

ی  امور حقوقی ستتازمان بهزیستتوی یشتتور ب  موب  میر  شتتمار  در پاستتب ب  شتت ایت م،یوری مدیر  

 توضیح داد  است ی : 24/6/1398- 81038/98/900

 1397/ 2/8-9709980905801509به شووماره پرونده    9702287در اصوووه كالسووه پرونده    نات راماً "  

مماون پش یاانی   20/6/1397-274/9726/717موضوو  داداواسوو ننا  ع ی ناصر  مانی بر ابطال دس وراعمم   

امور ماعی بیسيسو ی اسو ان تیران و اعسا  بیسيسو ی اسو ان تیران به پردااو شویريه دانشو اه د اعیار نانونی ايل   و

 ساامان را به شرح ذي  به اس حضار عاعی می رساند:

مم و ن نیاامند واجد شوورايب نانون جامع تمايو اا مم و ن ك یه    8اجرايی ماده   نيیل نامه  2به اسوو ناد ماده    -1  

می توانند اا نمواش راي ان در تما  مخالع تحصوی ی و در ك یه واتدها  نمواشوی بیره مند گردند و به اسو ناد بند 

دپذ همان نيیل نامه مم ول نیاامند واجد شورايب مم وعی می باشود كه نیاامند بودن و  به تايید واتدها  ذيربب در 

 یده اسو ساامان بیسيس ی كشور رس
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صوادره اا مديرك  د  ر گسو رش و برنامه ريس    4/2/1392-12449/22/2با اسو ناد به ب شونامه شوماره    -2  

رديی اودگردان توییر واارر ع و ن تحخیخار و  ناور  عنوان واتدها  بیل اعم   به پ   نمواش عاعی و دبیر شوورا

شویوه   3-2نا  يا  ه و واتدها  دانشو اهی اا اسو داده اا عنوان واتد بیل اعم   منع شوده و همننیل با اسو ناد به بند 

نواموه تواسووویی پرديی دانشووو واهی ممواونوو نمواشوووی واارر ع و ن تحخیخوار و  نواور   ضووواهوا   یسيیی پرديی 

ااد ننشو اه مادر داارا اا سوايو اصو ی دانشو اهذ و يا در منالق  دانشو اهی مسو خ  اا  ضواها   یسيیی موجود دا

 تجار ن منالق ويژه می باشد 

نانون برنامه پنجر توسومه تشویی  يا  ه و همان گونه   20واتدها  پرديی بیل اعم   بر اسوا  بند   اا ماده    -3  

دسو وراعمم    11و بر اسوا  بند به اتما  رسویده اسوو    1394كه مسو حضوريد اجرا  برنامه پنجسواعه پنجر در سوال  

شوورا  گسو رش نمواش عاعی دانشوجويان   1/5/1390اجرايی شویوه نامه تاسویی پرديسویا  دانشو اهی مصووب  

ورود  در پرديسویا  دانشو اهی می بايسوو تا اتما  دوره در پرديی ادامه تحصوی  بدهند و ان خال ننان به سواا مان 

همان دسو وراعمم  شویريه بابو و م ویر برا    6د و همننیل بر اسوا  بند اصو ی دانشو اه مادر امیان پفير ن واهد بو

دوره ها  دائر در پرديسویا  بیل اعم   دانشو اهی توسوب هیار امناا دانشو اه مادر تمییل اواهد شود و همننیل بر 

ار اسوا  شویوه نامه ها  تاسویی پرديسویا  بیل اعم   دانشو اهین ايل واتدها می بايسوو در شویر مح  اسو خر 

 دانش اه مادر يا دي ر شیرها و منالق نااد داا  و اارا كشور به صورر اودگردان تاسیی شوند  

با عنايو به اينیه تدود پنج می یون ندر تحو پوشوز سواامان بیسيسو ی كشوور می باشوند و اا ايل سواامان مسو مر    

نانون جامع تمايو اا مم و ن مصوووب   8و ادمار دريا و می كنند و با توجه به اينیه در نيیل نامه اجرايی ماده 

 8نيیل نامه اجرايی ماده    2همننیل با اسو ناد به بند اشواره ايی به پرديی ها  بیل اعم   نشوده اسوو و    1383سوال  

پردااو شویريه تنیا به مددجويان نیاامند مورد تايید واتدها    1383نانون جامع تمايو اا مم و ن مصووب سوال  

 ساامان بیسسی ی امیان پفير می باشد و با توجه به اتما  برنامه پنجر توسمه و همننیل منع نانونی و ناود بودجه 
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عفا تخاضوا  رد داداواسوو اواهان   نجیو پردااو شویريه دانشوجويان پفير  ه شوده در واتدها  پرديی بیل اعم  

 "مورد اس دعا می باشد 

مماونین دیوان عدالت اداری و  رئیسبا حضتور  19/9/1398هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریب    

پس از برث و بررستی با ایرریت آرا  ب  شتر   و  مستوشتاران و دادرستان شتم  دیوان تشت ی  شتد و رؤستاو 

 .زیر ب  صدور رأی ماادرت یرد  است

 هیار عمومی  رأ 

افراد دارای مملولیت نیازمند وابد شرایط می مقرر شد  است    نانون تمايو اا تخوگ مم و ن   9ب  موب  ماد   

  وزارتخان  های آموزش تتابمآموزشی  دهای  تتوانند با ممرفی سازمان بهزیسوی از آموزش عالی رایگان در واح

و بهداشتی درمان و آموزش پزش ی و دیگر دسوگا  های دولوی و دانشگا  علومی ترقیقات و فناوری    یو پرورش

بهر  مند شوند و پرداوت شهری  حس  قسمت اویر آزاد اسالمی و سایر مرایز آموزش عالی غیر دولوی 

ی قانون م،یور  9رر در ماد   تعاارات مق  .ماد  م،یوری از مر  ردیف مربوط  در بودب  سنواتی تأمین می شود

بر این اساس  .دانشگا  های دولوی یا غیر دولوی را نیز در برمی گیردی بین المللی داو  یا وارج واحدها

و در نویج  مرروم ب  موب  بخشنام  مورد اعوراض    9مسورنا یردن این واحدها از شمول ح م مقرر در ماد   

مورد اعوراض از این حیث ورالمم  تون است و دسوتاد  والف قانتاز موضوع این متومن از امویتیردن ممل

  /ابطال می شود.

 
 محمدكاظر بیرامی                                                             

 رئیی هیار عمومی ديوان عداعو ادار                                                        
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