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

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

  ١  قوه قضاييه  ١/٦/١٣٩٨  نامه اجرايي احراز عنوان ضابط دادگستري آيين

  ٣  قوه قضاييه  ٣١/٥/١٣٩٨  ها دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان

  ٦  قوه قضاييه  ٦/٦/١٣٩٨  شده نامه اجرايي شيوه نگهداري اموال توقيف اصالح آيين

د /٢٧٩٦/٢١٢ابطال بخشنامه :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٧٥٧رأي شماره 
 رئيس مركز توسعه مديريت و تحول اداري وزارت بهداشت، درمان و آموزش ٢٤/١٢/٩٦ـ 

ـ ٢٨٧٠/٢٥٦٩/١٤اره  بخشنامه شم٤پزشكي و بند     مدير توسعه سازمان١٧/١/١٣٩٥ 
   و تحول اداري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كردستان

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي   ١٨/٤/١٣٩٨
  ٦  درماني کردستان

  ٨  راه و شهرسازيوزارت   ٢٧/٥/١٣٩٨  آهن بافق ـ مشهد در خصوص اجراي پروژه اتصال بيرجند به راهنامه  تصويب

  
  
  
  

  ٦/٦/١٣٩٨                                                              ١٠٠/٧٠١٤٥/٩٠٠٠رهشما
  جناب آقاي اكبرپور

  رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
 رياست ٦/٦/١٣٩٨ مورخ ١٠٠/٦٩٨٨٢/٩٠٠٠نامه اجرايي شماره  تصوير آيين

جهت درج در روزنامه » ترياحراز عنوان ضابط دادگس«قوه قضائيه در خصوص محترم 
  .گردد پيوست ايفاد مي رسمي به

  مديركل دبيرخانه قوه قضاييه ـ دكتر محسن محدث
  

  ٦/٦/١٣٩٨                                                              ١٠٠/٦٩٨٨٢/٩٠٠٠رهشما
  نوان ضابط دادگسترينامه اجرايي احراز ع آيين
 و اصالحيه ١٣٩٢ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ٣٠ ماده ٢ در اجراي تبصره

 »نامه اجرايي احراز عنوان ضابط دادگستري نييآ«پيشنهاد وزير دادگستري،  آن و به
  :آتي است شرح مواد به

 
  تعاريف : فصل اول

  :باشد يه شرح زير منامه ب نييرفته در اين آ كار  به اصطالحاتيمعان ـ ١ماده

داران نيروي انتظامي  رماندهان، افسران، درجه فكليه: ـ ضابطان دادگستري  الف
موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده  ديده، مقامات و مأموراني كه به آموزش

  .شوند يضابط محسوب م
كارتي است متحدالشكل، حاوي عكس، هويت، : كارت ويژه ضابط دادگستري ـ ب

به دستور دادستان و ي اختصاصي، حوزه محل اشتغال و تاريخ صدور که يره شناساشما
 و معرف آن است كه صاحب كارت، مجاز شود ي مقام مجاز سازمان متبوع صادر ميامضا

  .باشد به انجام وظايف محوله به عنوان ضابط دادگستري مي
هاي  رتهايي است كه براي كسب مها مجموعه آموزش: هاي آموزشي ـ دوره پ

  .شود يابطان دادگستري برگزار مي ضالزم و انجام وظايف قانوني برا
  .قضايي شهرستان دادستان عمومي و انقالب حوزه: ـ دادستان ت
ها   بخش، شهرستان و استانيي قضايها  حوزهي انتظاميرويفرماندهان ن ـ٢ماده

 يريشگيم و پيانواع جراها مبارزه با   آنيفه سازماني که وظيداران ه افسران و درجهيو کل
ر نظر مرجع ي الزم را زي آموزشيها باشد، مکلفند با اعالم دادستان دوره ياز وقوع جرم م

  .افت کنندي را دريژه ضابط دادگستري نموده و کارت وي مربوط طييقضا
  . بالمانع استيکي صدور کارت مذكور به صورت الکترونـ  تبصره
 ه موجب قانون به منزله گزارش ضابطان دادگستريآنان ب  مأموراني كه گزارشـ ٣ماده

مأموران جهاد كشاورزي و همچنين مأموراني كه در  است از قبيل مأموران شهرداري و
اشاره نشده، اما قانوناً تكاليفي مشابه ضابطان دادگستري  قانون صراحتاً به ضابط بودن آنها

   استاندارد و تحقيقات صنعتي وبازرسان و كارشناسان مؤسسه به آنها محول گرديده، نظير

 ١٣٩٨ ماه شهريوردهم شنبهيك
 

 ٢١٦٨٩ شماره پنجمسال هفتاد و 

)١١٩٦( 
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نامه نبوده و  نييدرمان و آموزش پزشكي، مشمول اين آ بازرسان وزارت بهداشت و 
  .باشند ي مشمول قوانين خاص خود محسب مورد
 که به موجب قانون ييه نهادهايو کلران ي اي اسالمي جمهوري انتظاميروين ـ ٤ماده

ف مربوط به امور ضابطان ي انجام وظاي براي به تعداد کافندموظف شوند، يضابط محسوب م
 يها ها و شهرستان  تابعه در استانيها گانيار ي و در اخت تأميناز رايط مورد نيافراد واجد شرا

ت ضابطان، کمبودها يک بار وضعيماه شش موظفند هر  ها دادستان. دنسراسر کشور قرار ده
 ربط به دادستان ير مراجع ذي و سايانتظام يروي ني انعکاس به فرماندهي آنان را برايازهايو ن

  .شود الزم اقدام يريگي و پيکل کشور اعالم کنند تا در جهت هماهنگ
 آموزش :فصل دوم

 هاي آموزش خاص ضابطان دادگستري قضاييه دوره انساني قوه  معاونت منابعـ ٥ماده
  :نمايد ي طراحي مريزرا با لحاظ اهداف 

  ؛ارتقاء دانش حقوقيـ  الف
 ؛توانمند سازي و افزايش مهارت شغليـ  ب
 ؛كمك به افزايش سطح كيفي مرحله كشف جرم در نظام دادرسي كيفريـ  پ
 ؛هاي كيفري سرعت و دقت در رسيدگي كمك بهـ  ت
شهروندي و كرامت انساني  هاي رفتاري از قبيل رعايت حقوق آموزش مهارتـ  ث
 ؛اشخاص
 زمينه ورود اطالعات و مكاتبات در) پسم(آموزش سامانه مديريت پرونده قضايي ـ  ج

  .مكانيزه با مراجع قضايي
هاي  هاي آموزشي مربوط دانش آموختگان بايد به توانايي  از طريق دورهـ ٦ماده

  :گردند الزم از جمله موارد زير نائل
  ؛شناخت موضوعات مهم و اساسي حقوق كيفري ماهويـ  الف
 ؛هاي كيفري الت سازمانمربوط به صالحيت و تشكي شناخت موضوعاتـ  ب
 ؛جرايم مشهود از غيرمشهود توانايي تشخيص نحوه تفكيكـ  پ
 ؛و غيرمشهود تشخيص نوع وظايف و اختيارات آنها در جرايم مشهودـ  ت
 ؛بار ضابطان هاي كيفري و مدني ناشي از اعمال زيان ليتئوتوانايي تشخيص مسـ  ث
  ؛در امور كيفري  با ساير مراجع قضاييتوانايي و شناخت الزم جهت همكاري و تعاونـ  ج
 .شناخت ادله اثباتي جرم و آثار آنـ  چ

عهده معاونت منابع انساني  هاي آموزشي به سرفصل  تعيين مواد درسي وـ  تبصره
  .باشد يقضاييه م قوه

نامه موضوع  نيينظامي و صدور كارت براي آنان، بر اساس آ  آموزش ضابطانـ ٧ماده
  . است١٣٩٢دادرسي كيفري مصوب  نون آيين قا٦٠٤ماده  تبصره

 جهت هاي آموزش حين خدمت را به طور مستمر دوره  دادستان مكلف استـ  ٨ماده
دادستان  .قانوني براي ضابطان دادگستري برگزار نمايد هاي الزم و ايفاء وظايف كسب مهارت

  .يه واگذار نمايدقضاي ضابطان را به معاونت منابع انساني قوه هاي آموزشي تواند دوره يم
ها، در موارد مصرح قانوني، ضابطان خاص خود كه وثاقت  دستگاه  هر يك ازـ٩ماده

براساس قوانين و مقررات تعيين صالحيت شغلي كاركنان، مورد  و مورد اعتماد بودن آنان
 .نمايد يآموزش اوليه به دادستان معرفي م تأييد باشد را تعيين و جهت

تواند  يبودن تعداد ضابطان خاص، محل آموزش آنان م  دودبا توجه به مح  ـ تبصره
  .ها باشد استان به صورت متمركز در تهران يا مراكز

 معرفي دادستان، اتواند براي كساني كه ب يقضاييه م انساني قوه معاونت منابعـ  ١٠ماده
 مجازي در برنامه آموزشي ضابطان شركت و در آزمون مربوط نمره صورت حضوري و يا به

  .گذراندن دوره آموزش و قبولي در آزمون صادر نمايد قبولي كسب نمايند، گواهي
 آموزشي تواند به كساني كه در برنامه يضابطان دادگستري م  مرجع آموزشـ ١١ماده

قبولي كسب ننمايند، دو ماه مهلت دهد تا خود را براي  ضابطان شركت كنند ولي نمره
ولي، گواهي گذراندن دوره آموزشي و قبولي در قب آزمون مجدد آماده كنند و درصورت

بايد به دستگاه متبوع آنان اعالم گردد يا از  آزمون صادر نمايد و در صورت عدم قبولي
پس از يكسال در صورت احراز آمادگي جهت  ضابط بودن آنان صرف نظر شود و يا حداقل

  .معرفي شوند) سوم(آزمون 
  تري صدور كارت ويژه ضابط دادگس :فصل سوم

 نامهيافت گواهي پس از احراز وثاقت ضابط و دريژه ضابط دادگستريکارت وـ ١٢ماده
 مربوط و به دستور دادستان توسط نهاد يير نظر مرجع قضاي زيگذراندن دوره آموزش
  .شود يمتبوع ضابط صادر م

 يک از ضابطان عام و خاص دادگستريژه هر ينمونه کارت متحدالشکل وـ ١٣ماده
  .شود ي سراسر کشور ابالغ ميه و به ضابطان مربوط و دادسراهاي کل کشور تهينتوسط دادستا
خ صدور چهار سال است، ي از تاريژه ضابط دادگستري مدت اعتبار کارت وـ١٤ماده

 اعتبار آن يد حداقل دو ماه قبل از انقضايد کارت باي تمدي متبوع ضابطان برايها سازمان
 مربوطه ييد اعتبار آن مراتب را به مرجع قضاي وثاقت و صدور مجوز تمديجهت بررس
  .اعالم کنند

  .د استمرار وثاقت توسط دادستان استييد کارت مذکور منوط به تأي تمدـ ١تبصره
ضابط از يك حوزه قضايي به حوزه قضايي ديگر،   در صورت انتقالـ ٢تبصره

ور در حوزه دادستان و صدور كارت مذك تأييد استمرار انجام وظايف ضابطيت منوط به
  .جديد خواهد بود

 ،دهي صادر گرديژه ضابط دادگستريها کارت و  آني که براي چنانچه ضابطانـ١٥ماده
  بخش نسبت به ابطالييس حوزه قضاييا ريص دادستان ي گردند؛ به تشخيط قانونيفاقد شرا
ر  کل کشويدر صورت اعتراض سازمان متبوع ضابط، دادستان. ها اقدام خواهد شد کارت آن

  . اتخاذ خواهد نموديم مقتضيتصم
، فوت، اخراج، از دست دادن يل بازنشستگي از قبي کارت مذکور در مواردـ  تبصره

د توسط ي شود بايها منتف  که ضابط بودن آنير سمت و انتصاب در شغلييا تغيت يصالح
  .ل شودي مربوط تحوييسازمان متبوع فوراً اخذ و جهت ابطال به مرجع قضا

 مسائل اجرايي:  مفصل چهار
 جادي به منظور انيگذار و همچن  تحقق کامل اهداف قانونيدر راستاـ ١٦ماده

 يابيامه واحد نظارت و ارزن نيي آني احي و صحقي دقي اجرانهيکردن زم  و فراهميهماهنگ
 کل کشور ستان دادشود، يم لي کل کشور تشکي دادستان دريآموزش ضابطان دادگستر

 سيي و به رهي آن تهي و اقدامات انجام شده و اثربخشها تي از فعاليرشساالنه گزا مکلف است
  .ديه نماي اراهييقضا قوه

 و قضاييه با هماهنگي دادستان كل كشور فناوري اطالعات قوه  مركز آمار وـ ١٧ماده
مالحظات حفاظتي و امنيتي، بانك اطالعات ضابطان  اي مربوط و رعايته دستگاه

 بتوانند به آن دسترسي ضابطانقضايي مرتبط با   كه مقاماتيا گونه دادگستري را به
 .نمايد ي و ايجاد ميبين پيش (cms) داشته باشند در سامانه پرونده قضايي

ها و مكاتبات ضابطان دادگستري با مراجع قضايي  گزارش  ارسال اطالعات،ـ  تبصره
  .طريق اين سامانه انجام خواهد شد با هماهنگي سازمان متبوع، از

 ي دادگسترضابطژه يو کارت ،يتي و امني مالحظات حفاظتتيمنظور رعابه  ـ١٨ماده
  مسلح ويروهايحفاظت اطالعات ن، وزارت اطالعات، سازمان اطالعات سپاه پاسداران

 تي و بر اساس اطالعات هوي بدون درج کد ملهيي اطالعات قوه قضا و حفاظتمرکز
 ،دشو ي ميربط مشخص و معرف ي ذيتيمن که توسط دستگاه ايحها به شر  آنيسازمان
 و نظارت بر صدور کارت ضابطان ي آموزشياحراز وثاقت و صدور گواه .خواهد شد صادر

 و انقالب تهران است و ي مزبور بر عهده دادستان عموميها  دستگاهيشاغل در ستاد مرکز
  .شود ي کل اعالم ميجه به دادستانينت

التدريس، تهيه و تكثير منابع درسي و  ير حقهاي آموزشي نظ  هزينه دورهـ ١٩ماده
به پيشنهاد دادستان كل كشور و معاونت منابع انساني  همچنين وسايل كمك آموزشي، بنا

، همه ساله ١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري، مصوب  ٥٦٧قضاييه در اجراي ماده  قوه
  .شود يم مقضاييه اقدا معاونت راهبردي قوه جهت درج در بودجه كل كشور از طريق

 شوند مکلفند فهرست ي که طبق قانون ضابط محسوب مييه نهادهايکل ـ ٢٠ماده
ژه ضابطان ي ويجهت احراز وثاقت و گذراندن دوره آموزشت را يط ضابطي شرايافراد دارا
 ينهادها. کنند ي معرف بخشييحوزه قضاس ييرا ي به دادستان شهرستان يدادگستر

 درج در پرونده يآن را برار ي تصوبط دادگستري، ويژه ضامذکور پس از صدور کارت
  . بخش قرار خواهند دادييس حوزه قضاييرا يار دادستان شهرستان ياخت ضابطان در

ق تخلف از ينامه از مصاد نيين آي ا٢ن ماده ين ماده و همچنيت اي عدم رعاـ تبصره
  . آن قانون است٦٣ و مشمول ماده يفري کين دادرسيي قانون آ٣٠ماده 

قضاييه  عهده معاون اول قوه هنامه ب نيياجراي اين آ  نظارت بر حسنـ ٢١دهما
نامه با  نييربط در خالل اجراي اين آ يهاي ذ دستگاه چنانچه مقامات قضايي و يا.است

نامه باشد،  نييواجه گردند كه مستلزم اصالح آت مموارد اختالفي، مبهم و يا مسكو
نعكس و مقام مذكور عنداللزوم مراتب را در م قضاييه موضوع را به معاون اول قوه

  به وزير دادگستري١٣٩٢كيفري، مصوب   قانون آيين دادرسي٣٠ ماده ٢ اجراي تبصره
  .كند ياعالم م

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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 به تصويب ١/٦/١٣٩٨ در تاريخ  تبصره٨ماده و  ٢٢ نامه در نييآن ياـ  ٢٢ماده
 احراز عنوان يينامه اجرا نيي آ.االجرا است تصويب الزم از تاريخ  وقضاييه رسيد رييس قوه

  .شود ي لغو م٣١/٠٦/١٣٩٤ مصوب يضابط دادگستر
  رئيس قوه قضاييه ـ سيدابراهيم رئيسي

  
  ٦/٦/١٣٩٨                                                                ١٠٠/٧٠٠٩٦/٩٠٠٠رهشما

  جناب آقاي اكبرپور
   رسمي كشوررئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه

 رياست محترم قوه ٦/٦/١٣٩٨ مورخ ١٠٠/٦٩٨٥٥/٩٠٠٠تصوير دستورالعمل شماره 
جهت درج » ها ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان«قضائيه در خصوص 

  .گردد در روزنامه رسمي به پيوست ايفاد مي
  مديركل دبيرخانه قوه قضاييه ـ دكتر محسن محدث

  
  ٦/٦/١٣٩٨                                                                ١٠٠/٦٩٨٥٥/٩٠٠٠رهشما

  ها دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان
مقام  ٩/٤/١٣٩٤مصوب  برنامه ششم توسعه،  ي کليها استيس ٦٤بند  ياجرا در

  قانون مجازات اسالميو مقررات قانون آيين دادرسي كيفري و» يالعال مدظله «يمعظم رهبر
 »ها زندان يفريت کيان و کاهش جمعي زندانيساماندهدستورالعمل  «،ييزدا نه حبسيزم در

  :است يبه شرح مواد آت
  :ر استين دستورالعمل به شرح زي کار رفته در ا اختصارات بهـ ١ماده

  ي و تربيتي كشور؛ تأمين و اقداماتها زندانسازمان : الف ـ سازمان
  مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضاييه؛: ب ـ مركز

  با اصالحات١٣٩٢ مصوبقانون آيين دادرسي كيفري : پ ـ قانون آيين دادرسي كيفري
  و الحاقات بعدي؛

با اصالحات ١٣٦٧مصوب قانون مبارزه با مواد مخدر :  قانون مبارزه با مواد مخدر  ـ ت
  و الحاقات بعدي؛

  ؛١٣٩٢ مصوبجازات اسالمي قانون م: ث ـ قانون مجازات اسالمي
 يمال يهاتيمحکوم ياجرا نحوه قانون: ي ماليهاتي محکومي قانون نحوه اجراـج 
  ؛١٣٩٤مصوب 

  .)سمپ( يي قضايها ت پروندهيريسامانه مد: چ ـ سامانه
 به بازداشت اقدامات ي منتهيفري ک تأمينيکاهش صدور قرارها ه منظوربـ ٢ماده

  :  شودير انجام ميز
ا يها  دادستان خصوص اظهارنظر نسبت به قرارهاي بازداشت موقت صادره، الف ـ در

ژه يبه و ن قراريآثار ا عواقب وضرورت قانوني،  نسبت به شخصاً تا حد امکانها معاونان آن
بررسي و اعالم  يفريماران و افراد فاقد سابقه کيخوردگان، ببر نوجوانان، جوانان، زنان، سال

  .نظر نمايند
 که صادر شود ينحو   بهتا حد امکان  از نوع كفالت و وثيقهيفري ک تأمينيها ـ قرارب

 قرار،   تأمينصورت در. قه داشته باشديع وثيا توديل ي کفي جهت معرفيمتهم فرصت کاف
رش آن ي پذ مکلف به،کيکش يا قاضيقرار کننده  ، مرجع صادريخارج از وقت اداروفق مقررات و 

 و نحوه عملکرد واحد يي قضايها تيدستورالعمل فور« يجرا در اها دادستان. باشد يم
 ي روزها ويوقت ادار خارج از را ييک قضايواحد کشاند  مکلف،»١٣٩٥ک مصوب يکش
جهت ارتباط را  سازمان بستر الزم يمرکز با همکار.  اختصاص دهندن امريبه ا ليتعط
، درخواست زندانياز به اعزام ينتا بدون د ينمايفراهم م با زندان ييک قضايزه واحد کشيمکان

 مراحل يک و طيل در واحد کشيا کفيگذار  قهيک ارسال و با حضور وثي کشي قاضي برايو
  . شودعالمدر بستر سامانه به زندان امتهم  يآزاد دائر بر يي قضا، دستوريقانون

 در يا معاون وي س زندانيرئهمچنين   ويفري ک تأمين ـ مرجع صادرکننده قرارپ
اند به منظور  مکلفيفري کين دادرسيي قانون آ٢٢٦تبصره ماده  حکم مقرر در ياجرا

کند،  ي مي معرفن منظوري ايبرا که يشخاصا ايو گذار  قهيا وثيل ي متهم به کفيدسترس
  .نديفراهم نما را الزم داتيتمه

 مطالبه اصل  ازقهيع وثيا توديل يرش کفي پذيبرا ييک قضايکشواحد  ـ١تبصره
مركز مكلف است نسبت به ايجاد شبكه دسترسي واحد كشيك . ودداري نمايدخپرونده 

 بستر الزم تا فراهم شدن .قضايي به پرونده و ثبت اقدامات، امكانات الزم را فراهم نمايد
ن خصوص يم در اي اتخاذ تصميکه براپرونده  از ياوراقتوسط مرکز، ن امر ي تحقق ايبرا

  .رديگ ک قراري کشيدسترس قاض درل ي تعطيو روزها يخارج از وقت ادارد يالزم است با

 حوزه ه، درييقضا قوه سيرئ و موافقت استان مرکز شنهاد دادستانيبا پ ـ٢تبصره
 ييک قضايآمار متهمان تحت قرار، واحد کشتناسب  به و ضرورت حسب  شهرستانييقضا

کان مناسب  استان مکلف است ميهار کل زنداني مد.شود يمل يتشکدر زندان  ياختصاص
  . دهداختصاص ييک قضايواحد کش استقرار يبرا

 در زمان ييقضا مرجع يفري کين دادرسييقانون آ ٢٢٥ماده  ي اجرا درـ٣تبصره
 اي قهيوث عيتود که ينحو  را به يفري ک تأمينقرارکامل  اطالعات ، متهم به زندانيمعرف
درج  و سامانه يعزام زندان در برگ انباشد، پرونده اصل به يدسترس ازمندين ليکف رشيپذ
 بالفاصله مراتب را است مکلف  زندان سي، رئت موارد مذکوريدر صورت عدم رعا. کنديم

  .دي و سازمان منعکس نمايي به مرجع قضايريگيپ جهت
ع يا توديل ي کفيصورت معرف  ند تا دري اتخاذ نمايبيد ترتيها با  ـ دادستانت

، متهم به زندان  تأمينرشيبودن موجبات پذ   فراهم وآنا خارج از ي ياداروقت  در قهيوث
  . نشوديمعرف

 ارتباط يدات الزم را جهت برقراري با همكاري مركز تمه ي دادگسترسيئ رـ٣ماده
ند يفرآ ع دريضمن تسر تا دينمايم فراهم) نيآنال( برخط يکيق سامانه الکترونياز طر

اعزام متهمان به از  آن، از خارج اي يادار وقت ملک در في و توقيابيت، ارزياحراز مالک
 کارشناسان  تمهيدات الزم جهت استقرار، تا زمان برقراري ارتباط. شودجلوگيريزندان 

ک يو واحد کش يي قضايواحدها ثبت اسناد در ادارات ندگاني و نماي دادگستريرسم
  . معمول گرددياختصاص

 آن، يا قرار قبولي و يفري ک تأمين صادرکننده قراريچنانچه به نظر قاض ـتبصره 
د، يقه را بنماي مبلغ وثيت، تکافويمت روز، مساحت و موقعي شده از لحاظ قيملک معرف

  .باشد يم آن نمي و تقويابي به کارشناسي جهت ارزيازين
 ي تمامند برا دادسرا مکلفيسرپرستان نواح  و انقالب وي عموم  دادستانـ٤ماده

 قرار تناسب ثياز ح شده است به بازداشت يمنته توسط قضات دادسرا که صادره يقرارها
 از ند تاي نما متهم نظارتي شده از سويمعرفهاي   تأمينبا توجه به  آنرشيپذامکان  و تأمين

.  شوديريمتهم جلوگشدن   ي زندان و تأمينرشيپذر در يتاخا ي نامتناسب يصدور قرارها
دستورات الزم را ،  دادسراياه ي روزانه آمار بازداشتين، الزم است ضمن بررسيهمچن
را ان تحت قرار ي زندانياسام، مقاطع سه ماهه موظف است درز ينسازمان  .دکننصادر 

روند   ارسال وهيياست قوه قضايحوزه ر  کل کشور وي دادستانيراک استان بيتفک به
 و يريگيپدادستان کل کشور . د گزارش کنيليا کاهش آنان را به نحو تحليش يافزا

  . به عمل خواهد آوردن افراديت ايف وضعين تکلييتعرا جهت  الزم تاقداما
شود صرفاً با موافقت  ي افراد مي جمعيري به دستگي که منتهييها  طرح ـ ٥ماده 

  .ضابطان قابل اجرا خواهد بود  الزم بهيها  و پس از ارائه  آموزشيي حوزه قضا دادستان
  .دآور ين ماده فراهم ميشدن ا ييجهت اجرادات الزم را ي دادستان کل کشور تمهـ  تبصره
ـ ٦ماده   :نديها مراقبت نمادادستان قانون مبارزه با مواد مخدر، ١٦ و ١٥با توجه به مواد  

 ي به زندان معرفيطيچ شرايقانون، تحت ه در ط مقرريشرا الف ـ افراد معتاد جز در
  ؛نشوند

ا هدف ب» مال مواد مخدراستع«عنوان مجرمانه  به »ادياعت« عنوان لياز تبد ب ـ
  . شوديخوددار به زندان يو يو معرففرد معتاد بازداشت نه يفراهم شدن زم
  از وقوع جرميريشگي و پي معاونت اجتماعيدادستان کل کشور با همکار ـ تبصره

 با مبارزه قانون ١٦ و ١٥مواد  در جهت توسعه مراکز مذکوررا  الزم يريگي، پهييقوه قضا
  .آورد ي ملبه عم مخدر مواد

سات ي و استفاده از تأسييزدا  حبسن و مقررات راجع بهي قوانيدر اجراـ ٧ماده
مه ي، نظام ناز آنت يو معافمجازات ف يحکم، تخف ق صدوريل تعويد از قبي مفيحقوق
  :ن حبس الزم استيگزي جايها  و مجازاتيآزاد

ط يجد شرامورد افراد وا حبس دربه مجازات حکم  صدور الف ـ قضات محاکم از
  ؛ندين حبس اجتناب نمايگزي جايها مجازات

ند تا با استفاده از يها مراقبت نما ها و دادستان استاني کل دادگستريب ـ رؤسا
ن حبس، تا حد يگزي و مجازات جايفري ک تأميني در خصوص قرارهاي قانونيها تيظرف

 و زنان به زندان يفرينه کيشيامکان از ورود افراد کمتر از هجده سال سن، افراد فاقد پ
   شود؛يريجلوگ

 به اعتراض نسبت به احکام مشتمل بر مجازات يدگي رسدنظر دريـ محاکم تجدپ 
  . را مورد توجه قرار دهندييزدا ر به حبسي دايني تقنيها استي، سحبس

 يها تي ظرفيريها ضمن نظارت بر نحوه بکارگ استاني کل دادگستري رؤساـ تبصره
نه به آنان، ين زمي الزم در ايها  توسط قضات و ارائه آموزشييزدابس حي در راستايقانون
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   متضمن مجازاتيفري صادره از محاکم کيند تا حداقل پانزده درصد آراي نمايزير برنامه
  .ن حبس باشديگزيجا

 ، قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز٦٠محدوديت مقرر در ماده  با عنايت به ـ ٨ماده
 قانون مجازات ٢٩ ماده  مفادحبس بدل از جزاي نقدي و طه با در راب١٣٩٢ مصوب
قضات اجراي احكام و  حبس بدل از جزاي نقدي،  حداكثر مدت بر کاهش ي مبنياسالم

 ماده در سال سه (ي بيش از نصاب مقرر قانونيکه زندانمراقبت نمايند ديبا ها زندانرؤساي 
  در)ارز و كاال قاچاق با مبارزه  قانون ٦٠ ماده در سال پانزده اسالمي و مجازات قانون ٢٩

 ياز سوصميم اتخاذ تدر مواردي كه تبديل جزاي نقدي به حبس مستلزم  . نماندبازداشت
 جهت را پرداخت جزاي نقدي ازعليه  عجز محكومب  مراتاحكام اجراي قاضيدادگاه باشد، 

  ضمن نظارت بر استکلفم  دادستان. دينماربط منعكس مي  به مرجع ذيمقتضي اقدام
جزاي نقدي   مواردي كه عدم پرداخت در، ها زندانو رؤساي   قضات اجراي احكامعملکرد 

معين و به  طور دقيقه د، مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي بشو منجر به بازداشت مي
 .دشوزندان ابالغ 

به  قانون مجازات اسالمي در مورد محكومان ٢٩ و ٢٧مواد  حکم موضوع ـتبصره 
به استثناي گردان م مرتبط با مواد مخدر و روانيجرا م از جملهيكليه جراتکاب ار

  .باشد  جاري مي١٣٩٢ مصوبارز   قانون مبارزه با قاچاق كاال و٦٠محكومان موضوع ماده 
مقرر مجازات حبس ح در پرونده  مطرين اتهاميعناو يبرا قانون در چنانچه ـ٩ماده

  قانون٨و  ٥ و ٤ مواد ٢ و ١ يم موضوع  بندهايجرار ي نظيدر موارد اي باشد و نشده 
  کهيدر صورت، استماه شش کمتر از مقرر در قانون حبس مخدر که مدت  مواد با مبارزه

به دادگاه ت يد فوريو به قفرخواست يک  نباشد، پرونده با صدور تأمينمتهم قادر به سپردن
در  ميمستق به طور يدگيرس که يموارددر ز ين ها و ن پروندهيمورد ا در. شودي مارسال
 ،االمکان در همـان روز يت و حتيد فوري خارج از نوبت با قدادگاه ،ت محاکم استيصالح

  .دکني مصادر  و حکميدگيرس
ن ي به ايدگي رسيبرا را ي شعب استمکلفاستان  يکل دادگسترس يير ـ تبصره

. دکن يخوددارشعبه  به هاهپروندگر يداز ارجاع تا حد امکان و دهد اختصاص ها پرونده
و » يفرخواست فوريک«ن ماده را با عنوان يمرکز مکلف است بستر ثبت اطالعات موضوع ا

  .دي فراهم نماباشد،سر يم  عملکرد شعب مذکوريابي که ارزيبه نحو
، يم قانون مجازات اسال٥٨در ماده مندرج  مشروط يط آزادي با توجه به شراـ١٠ماده

ان در دوران تحمل حبس، ي اخالق، حاالت و رفتار زندانيند با بررساظفمو  ها زندان يرؤسا
. ندي احکام دادسرا ارسال نماي اجرايراط را بيان واجد شراي مشروط زندانيدرخواست آزاد

 جهي و نتيبررسخواست را ک هفته دريظرف  مکلف است حداکثر يفري احکام کي اجرايقاض
ل يدال د همراه با ذکريدرخواست که با ا مخالفت بايو  اهدادگ به پرونده ارسال از اعم يدگيرس

 ي به درخواست آزاديدگيرس.  برسدي تا به اطالع زنداندينماسامانه منعکس   درباشد را
  .ديآي م به عملتيفور ديق  و بامشروط در دادگاه خارج از نوبت

که  ي، محکومانرقانون مبارزه با مواد مخد ٣١ ماده يدر اجرا است مکلف سازمان ـ١١ماده
ال ي چهارصد هزار رياشند را به ازابيم مورد حکم ني نقديزا از جيا بخشيبه پرداخت تمام  قادر
   .دي نماي نگهداريآموز ا مراکز اشتغال و حرفهيمه باز ي نيها زندان در صرفاً هر روز، يبرا

 يط جزاي نسبت به تقس٣١ ماده ١ت تبصره ي احکام با رعاي اجراياضق ـ تبصره
  .دينمايم اقدام ينقد

 امكانات شدن فراهم از  و پسها زندان يفريت کي به منظورکاهش جمعـ١٢ماده
، يدر قانون مجازات اسالممواد مربوط  قضات محاکم طبق ، يکي مراقبت الکترونيالزم برا
 يياجرانامه  نيي و آيکي الکتروني، مقررات راجع به دادرسيفري کين دادرسييقانون آ
 در ق حضورياز طر حبس  مجازاتيحکم به اجرا، ١٣٩٧ مصوب يکي الکترونياه مراقبت

  .ندينمايصادر م يکي الکترونيها  مشخص تحت نظارت سامانهيمحدوده مکان
 صورت  بهيفري احکام کي اجراياست قاضي رهان بي زندانيبند  طبقهيشوراـ ١٣ماده

 ، احکامي معاونت اجرايجتماعه مددکار اياخذ نظربا ل جلسه داده و ي و مستمر تشکنظمم
 و يمه آزادي و ني آزاديها مشروط، نظاميآزاد،  ي مرخصيهادرخواستخصوص  در

 که ير موارديسا ط ويان واجد شراي، عفو زندانيکي الکترونيها  تحت نظارت سامانهآزادي
مان  سازيينامه اجرا نييآ  وقانون مذكور ٥٥٣ژه ماده ي به ويفري کين دادرسييقانون آ در
  .دينمايم اتخاذ يم مقتضين شورا مقرر شده است، تصمي ايبرا

 ها  دادستان،يفري کين دادرسيي قانون آ٥٢٠نامه موضوع ماده  نييب آيتا تصوـ ١تبصره
 يينامه اجرا نييآ در  مقرريارهايت ماده فوق و معي با رعابخش ييقضا يها حوزه يرؤسا و

  .ندينمايم اقدام ي مرخصيطانسبت به اعراساً در صورت لزوم ، سازمان

 استان حسب  زندانهاير کل يشنهاد مدي استان با پي کل دادگسترسيئرـ ٢تبصره
شهرستان اقدام  هر ييقضا  زندان حوزهدر البدل  يضرورت نسبت به استقرار دادرس عل

 يها به درخواستيدگي و رسي به محکومان مالي مرخصي اعطادر خصوص د تاينمايم
  . اتخاذ شوديم مقتضيتصم مشروط ي و آزادي نقديل جزايط، تبديتقس  بري مبنيزندان

 ي احکام به تعداد کافي معاونت اجراي که مددکار اجتماعيدرصورت ـ٣تبصره
  .شود ي زندان اخذ ميه مددکاراجتماعينباشد، نظر

 يزندان را جهت بررس  محکومان دريها تيه فعالي سازمان مکلف است کلـ٤تبصره
 يبردار  و بهرهيبند  طبقهي، اتقان مصوبات شورايتي و تربيامات اصالحو سنجش اقد

  .دي نمايازبندي امتييمراجع قضا
 ٢١٧ ماده  موضوع،يفري کيها تأمين با اخذاني به زنداني مرخصي اعطاـ١٤ماده

م يان محکوم به حبس از بابت جراي زندان.ديآي به عمل ميفري کين دادرسييقانون آ
 ماه استچهار  کمتر از انت آنيمانده محکومي باق  کهي افرادهشت، و هفت درجه يريتعز
ص ي تشخهبحاصل است، نان ي اطم که نسبت به بازگشت آنان به زندانين افرادي همچنو

پ،   الف، ب،يبندها موضوع يفري ک تأميني از قرارهايکيصدور  با  احکامي اجرايقاض
  .شوندي اعزام ميبه مرخصمقررات  ون يچارچوب قوان درمذکور، ج و چ ماده  ث، ت،

 ي به ادعايدگيرس  دري ماليها تي محکوميت به قانون نحوه اجرايبا عناـ ١٥ماده
  :شود ي اقدام مريز به شرح يمحکوم مالا يخوانده اعسار 

 در ، اعسار باشديمدعا يو د ينماط يتقسا ي  مهلتيتقاضادعوا هرگاه خوانده  ـ الف
  کشوريوان عالي ديأت عمومي ه١٣/١٠/١٣٩٠ مورخ ٧٢٢اره ه شمي وحدت روي رأياجرا

  ؛دينما ي مصادر ي و حکم مقتضيدگيصورت توأمان رس  ه بهر دو دعوابه دادگاه 
 يبازداشت و بر يله مبنمحکوم و درخواست هيعل محکوم اعسار يخصوص ادعا در ـ ب

 در ي ماليها تي محکوميا قانون نحوه اجر٧، مطابق ماده به محکومبه جهت امتناع از پرداخت 
 ين، ماليون در عوض ديا مدي داشته يون داللت بر مالئت ويت سابق مدي که وضعيموارد

که ثابت کند ني مگر ا؛ل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عهده اوستينحو تحص ا به هريافت يدر
ا يافت ي درين، ماليعوض د ون دري که مديدر موارد.  شده استيا حکمي يقيآن مال تلف حق

 اعسار نتواند يهرگاه خوانده دعواه، يه و ديون به پرداخت مهريمانند مدل نکرده باشد يتحص
 ينباشد، ادعا  محرزي نزد قاضمالئت اوا يو  کند ارائها سابق او را ي يمالئت فعل بر يل کافيدال

  ؛شود يرفته مي پذقانوندر  فات مقرريون مطابق تشريبا سوگند مد اعسار
 دادگاه به. ديآيبه عمل م خارج از نـوبت يزندان  به درخواست اعساريدگيرس ـ پ

 روز يس ابالغ و ظرف حداکثر له محکومرا به آن  دادخواست و ضمائم ينحو مقتض 
، ي اعسار زنداندر صورت احرازدادگاه . کندي م صادري و حکم مقتضيدگيموضوع رس به

  ؛ باشديرقطعيصادره غ ي هرچند رأکنديم اقدام يو ينسبت به آزاد
 ، اعسار ثبوتصورت   دري ماليها تي محکوميقانون نحوه اجرا ١١مطابق ماده ـ ت

حکم  ون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدوريه مدچچنان
ط يتقسبه ا حکم يدهد  ي پرداخت مي براي مهلت مناسبيت وي با مالحظه وضع،اعساربه 
  .ندک يم  صادريبده

 يها تي محکومي قانون نحوه اجرا٣ ماده ياجرا  درهيعل محکومه چچنان ـ١٦ماده
 يبرا مناسب  تأمين احکام با موافقت دادگاه و اخذي اجرايقاضزندان باشد،   دريمال
ت يا جلب رضاي به محکوم جهت پرداخت هيعل محکومبه د، ينما يم نييتع دادگاه که يمدت

سامانه ثبت و  م دادگاه دري و تصمهيعل درخواست محکوم. دکن ي اعطاء ميله مرخصمحکوم
  .شود يبه زندان اعالم م

 ٥٥٣ و ٥٥٢، ٥٠٢، ٤٨٩ مطابق مفـاد مواد يفري احکام کيقضات اجرا ـ١٧ماده
نظر درباره   ان، اعالميل نظارت بر امور زنداني از قبيفي وظايفري کين دادرسييقانون آ

 يآزاد  ويآزادمهي نيها نظاميشنهاد اجراي مشروط، پيط عفو و آزاديان واجد شرايزندان
محكومان م درباره محکومان سالمند، ي، اتخاذ تصميکي الکترونيها تحت نظارت سامانه

ژه و يازمند به مراقبت و توجه وي نزندانيان گريد و ي و رواني جسميها يماريمبتال به ب
ند با اعهده داشته و مکلف   مجازات محکومان را بريق اجرايشنهاد کاهش مدت تعليپ

  .به عمل آورند را يضتها در اسرع وقت اقدام مق  پروندهيبررس
را » زندانيان يي نظارت قضايها ت پروندهيريمد«مرکز مکلف است بخش ـ ١تبصره

 ٤٨٩در ماده  مذکور يفري احکام کيقضات اجراف ي وظا يدر راستاجاد و يسامانه ا در
ف ي وظايو اجراوه استقرار ي شنامهنييآ«چارچوب  در و يفري کين دادرسييقانون آ

 مصوب يفريکمؤسسات ها و  از آن در زندانيا واحدي يفري احکام کيمعاونت اجرا
  .و برقرار کند ينيب شيپ آنان ي را برا متناسبيدسترس، »١٣٩٥
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شود و  ي مثبتزنداني ن در سامانه زندانيا يي قضايها درخواستتمام  ـ٢تبصره
 و يک هفته نسبت به بررسي مستقر در زندان حداکثر ظرف يفري احکام کي اجرايقاض

جه ي ابالغ و نتزندانيز مراتب را به يس زندان نيرئ. دينما يجه در سامانه اقدام ميانعکاس نت
  .کنديمخ و ساعت در سامانه منعکس يرا با ذکر تار
ري زندانيان  قانون آيين دادرسي كيف٥٠٢رييس زندان در اجراي ماده  ـ٣تبصره

.  نمايديم يمعرف يفري ک احکامي اجراي به قاضي قانونيجهت اخذ نظر پزشکبيمار را 
 قانون ٥٠٢ماده مذکور در ود ي روشن و منطبق بر ق،حيد صري باي قانوني پزشکاظهارنظر

  . باشدمذكور
 ،ن دستورالعملي سازمان و ايينامه اجرا نييف محوله در آي وظايدر اجراـ ١٨ماده

 نحو به اندمکلف يفري احکام کي بخش و قضات اجرايي قضايها  حوزهيها، رؤسا ستانداد
ل عدم ي از قب آناني و ادعاهاانيزندان ييقضاافته و مشکالت ي حضور زندانمستمر در 

 ام بازداشتيا و يدگيند رسيفرآشدن   ي، طوالنييتوسط مراجع قضا يفريک  تأمينرشيپذ
 موضوع را ،ربط ي ذيي و با انعکاس آن به مقامات قضاکرده ي بررس را عدم توجه اتهامايو 

  .کنند يريگيجه پيتا حصول نت
شود يم يريگيک هفته پيحداکثر ظرف  ثبت و سامانه ان دريدرخواست زندان ـ تبصره

  .رسد ي مزندانيبه اطالع زندان و ن دستورالعمل يا ١٧ ماده ٢در تبصره  وه مذکـوريبه شو 
 هاي  قانون نحوه اجراي محكوميت٣ص زندانيان موضوع ماده در خصو  ـ ١٩ماده 

 :شودي ممالي به شرح زير اقدام
اموالي جهت اجراي حكم، قاضي   بر داشتنيمبن زنداني در صورت اعالم ـ الف

 دادگاهي كه حكم تحت نظر نزداموال را و مشخصات کامل   فهرستيفري کاجراي احكام
 کند؛يمپيگيري   تا حصول نتيجهو موضوع راشود ارسال ياجرا مآن 

خصوصيات و ميزان دقيق ن يي صادر شده، عدم تعيدر صورت وجود ابهام در رأ ـ ب
ن و ين معيمت مال در فرض عين قيياز به تعيدر صورت نيا  و مالي كه بايد مسترد شود

در اسرع  يفري کقاضي اجراي احكام آن، يا حکمي يو تلف واقعبه ممحكو بودن يميق
  کند؛يم نظر مرجع قضايي را اخذ و مراتب را به زندان اعالم وقت

 تماس با يا برقراري ي بر استفاده از مرخصي مبني زندانصورت درخواستدر  ـ پ
و فوريت  هب يفري کقاضي اجراي احكامله، محکومجهت اخذ رضايت خارج از زندان در 
  آورد؛ ي را فراهم ميدانزنمرخصي يا تماس و ارتباط  ياعطاترتيب وفق مقررات حاکم 

 اعسار ي که مدعي اعسار در دادگاه توسط زندانيدر صورت عدم طرح دعوا ـ ت
 درخواست وي را اخذ و به دادگاه ارسال و ،ضمن ارشاد يفري کقاضي اجراي احكاماست، 

 ؛نمايد مي نسبت به پيگيري پرونده تا حصول نتيجه اقدام
جلب رضايت شاكي يا  يليه و در راستادر صورت تقاضاي متهم يا محكوم ع ـ ث
به شوراي حل اختالف ويژه امور زندانيان   مراتب رايفري کقاضي اجراي احكام، له محکوم

  .کندي مگيري حصول نتيجه پي  و تاعالم اين دستورالعمل ا٢٠موضوع ماده 
  .شود يج حاصله در سامانه ثبت ميتمام اقدامات فوق و نتا ـ تبصره
 سازمان به تعداد يبا همکارمکلف است  حل اختالف يشوراها مورمرکز ا ـ٢٠ماده

. ل دهديتشک» انيژه امور زنداني حل اختالف ويشورا «ها زندانيتمام از دريمورد ن
 ي خصوصيا مدعي ي و شاکين زندانيصلح و سازش ب تحقق يد در راستاي با شوراياعضا

و حصول سازش به  مشکالت فعرر يمس  و درکرده موجود استفاده يهاتي ظرفياز تمام
  .ندي، تالش مضاعف نماشودمنجر  ي زنداني به آزاد کهينحو

  به طور مستمراندت مکلفي اصالح و تربيهاو کانون ها زندان يرؤسا ـ٢١ماده
 يت آنان را به قاضيوضع ان و گزارشيان را رصد کرده و آمار زندانيت زندانيوضع
 مربوطه يي مقام قضا بخش وييس حوزه قضايا رئي ، دادستانيفري ک احکامياجرا

  .کنندمنعکس 
 حق دارد ي زندانيفري کين دادرسيي قانون آ٥١٣ ماده ٣تبصره  يدر اجرا ـ تبصره

ن يکه اآند مگر ي نماي سپراقامتگاهشخود را در زندان محل ت يموضوع محکومحبس 
 ،ي قطعيأ صادرکننده ريص قاضين صورت با تشخي باشد که در ا امر موجب مفسده

   .شود ي منتقل مويمحل اقامت به ن زندان يترکي به نزدهيعلمحکوم
ان و ان و مشخصات کامل آنيت زنداني هوراجع بهاطالعات ثبت به منظور ـ ٢٢ماده

 حوزه يها و رؤسا دادستان،ها يکل دادگستر يصورت برخط به رؤسا ن اطالعات به ي اارائه

 هر درمربوط را  يکيسامانه الکترون،  سازمانير، مرکز مکلف است با همکا بخشييقضا
  .دکن ياندازراه يي قضاحوزه

 ها زندانت يکاهش جمع در  مؤثريارهاي کل کشور معيدادستان ـ تبصره
 و يفري کين دادرسيي در قانون آمندرج يها تي همه ظرفيريکارگ ه بر بيمبتن

را بر  کشور اسر سريها ين و عملکرد دادگستريي را تعيقانون مجازات اسالم
 يلي تحليبند  رتبه، مرکزيو با همکارکند يم يابيالذکر ارز  فوقيارهاياساس مع

 الزم به معاون اول قوه يبردار ها را در مقاطع سه ماهه جهت بهرهاستان ک ازي هر
  .دينما ي مه ارائهييقضا

 کل ادارات جمله ه ازيي قضا قوه تابع يواحدها و نهادهـا ها، سازمان يرؤساـ ٢٣ماده
 دستورالعمل ق مفاد اينيدق ياجرا  جهتيقانون يپزشک و امالک و اسناد ثبت ها، زندان
  .آورنديم  عمل به را الزم يها يريگياست، پ آنان متبوع سازمان عهده که بر

 مرتبط نسبت يها بخش ريسا يهمکار با هيي قضا قوه يانسان منابع معاونتـ ٢٤ماده
 ران،يمد ي برايفريک تيجمع کاهش موضوع با يآموزش يها دوره ياجرا و يطراح به

  .دينمايم اقدام ضابطان و قضات
 ماتيتصم يآمار کارنامه«تحت عنوان اي  سامانه است مکلف مرکزـ ٢٥ماده

جهت ثبت عملكرد مقامهاي قضايي در خصوص موضوعات اين دستورالعمل » ييقضا
 يانتظام يدادسرا يبرا برخط رتصو به را کارنامه نيا به يدسترس امکان ايجاد و
  .کند فراهم قضات

 نظر دستورالعمل، نيا ابالغ خيتار از ماه سه ظرف است مکلف مرکزـ ١تبصره
 را مذکور کارنامه يطراح نحوه خصوص در قضات يانتظام يدادسرا و کشور کل يدادستان
  .کند لحاظ سامانه در و اخذ

 مفاد قضات، ماتيتصم يآمار نامهکار يبررس در قضات يانتظام يدادسرا ـ٢تبصره
  .دهديم قرار مورد نظر را دستورالعمل نيا

  از جهت دادگاه و دادسرا قضات عملکرد  استان بر يدادگستر کل سيرئـ ٢٦ماده
د ينمايها نظارت م زندانيفريت کي کاهش جمعي در راستايقانون يها تيظرف يريبکارگ

 کمتر حبس حکم اي بازداشت به منجر يقرارها مقررات از و نيقوان تيرعا با  کهيقضات و
 و ها دادستان نيهمچن رند ويگ يم بهره حبس نيگزيجا يها و از مجازات کرده استفاده
 کاهش جهت در دستورالعمل نيا مفاد و نيقوان وفق  کهيفريک احکام ياجرا قضات
 نظر در پاداش آنان يبرا و ق کردهيتشو مناسب نحو به ند راينما يم اقدام يفريک تيجمع

 عدم که يقضات مورد در مکلف است  استان يدادگستر کل سي رئ،نيهمچن. رديگيم
ادامه  ليقب از افراد يرقانونيغ بازداشت به منجر انيزندان به نسبت هاآن مستمر نظارت

 يو دادسرا کشور کل يدادستان به را مراتب شود، يم تيمحکوم اتمام از پس بازداشت
  .دينما م قضات اعاليانتظام

 دادستان با دستورالعمل نيا مفاد قيدق ياجرا يريگ يپ و يهماهنگ نظارت،ـ ٢٧ماده
 کشور و کل دادستان استير  بهيا جلسه بارکي ماه سه هر راستا، نيا در. کشور است کل
 سازمان، سيرئ جرم، وقوع از يريشگيپ و ياجتماع معاون ،يراهبرد معاون تيعضو با
 دادستان و تهران استان يدادگستر کل سيرئ قضات، يانتظام دادستان مرکز، سيرئ

 بار کي ماه هر زين ها استان مراکز در. شود يم ليکشور تشک کل يدادستان محل در تهران
 نيا قيدق ياجرا جهت مرتبط ياعضا حضور و با يدادگستر کل سيرئ نظر ريز يا جلسه

. گردد يم ميوط اتخاذ تصممرب مشکالت و ها گزارش به نسبت و ليتشک دستورالعمل
 ماتيتصم و جلسه گزارش بارکي ماه سه هر است موظف استان يدادگستر کل سيرئ

  .دينما ارسال کشور کل دادستان يبرا متخذه را
 را دستورالعمل ياجرا نحوه بار کي ماه شش هر کشور کل دادستان ـ٢٨ماده

 شنهاديپ مثبت عملکرد ي دارايها استان يبرا کند ويم گزارش هييقضا قوه سيير به
  .دهد يم قيتشو

 تيجمع کاهش و انيزندان يسامانده دستورالعمل نيگزيجا دستورالعمل نياـ ٢٩ماده
 است هييقضا قوه سيرئ ٢٣/٦/١٣٩٥ مورخ ١٠٠/٣٥٣٤٨/٩٠٠٠ شماره به ها زندان يفريک
 از و ديرس هيي قضا قوه سيرئ بيتصو به ٣١/٥/١٣٩٨ خيتار در تبصره ٢٣  و ماده ٢٩ در و

  .است االجرا الزم ابالغ خيتار
  رئيس قوه قضاييه ـ سيدابراهيم رئيسي
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  ٦/٦/١٣٩٨                                                                ١٠٠/٧٠١١٣/٩٠٠٠رهشما
  جناب آقاي اكبرپور

  رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
 ٦/٦/١٣٩٨ مورخ ١٠٠/٦٩٨٧٤/٩٠٠٠اجرايي شماره نامه  تصوير اصالحيه آيين

جهت درج در » شده شيوه نگهداري اموال توقيف«رياست محترم قوه قضائيه در خصوص 
  .گردد روزنامه رسمي به پيوست ايفاد مي

  مديركل دبيرخانه قوه قضاييه ـ دكتر محسن محدث
  

  ٦/٦/١٣٩٨                                                                ١٠٠/٦٩٨٧٤/٩٠٠٠رهشما
  شده نامه اجرايي شيوه نگهداري اموال توقيف اصالح آيين

 با اصالحات ١٣٩٢ قانون آيين دادرسي كيفري، مصوب ١٤٧در اجراي تبصره ماده 
نامه اجرايي شيوه  آيين «٣ ماده١و الحاقات بعدي و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، بند

  :شود ، به شرح زير اصالح مي»شده نگهداري اموال توقيف
ـ انواع سالح جنگي، مهمات، تجهيزات، مواد محترقه و مواد منفجره خطرساز كه ١«
االنفجار باشد و همچنين مواد شيميايي بالفاصله پس از كشف از  االشتعال يا سريع سريع

تيباني سوي ضابطان، با دستور مقام قضايي، به طور موقت به نماينده معاونت آماد و پش
 قانون مجازات قاچاق سالح و مهمات و ١٨هاي ناجا تحويل تا در راستاي ماده  رده

دارندگان سالح و مهمات غيرمجاز در اختيار نماينده ذيربط وزارت دفاع و پشتيباني 
  .نيروهاي مسلح قرار دهد

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است اقالم مكشوفه را تا زمان صدور 
 قطعي در شرايط مناسب نگهداري و از هرگونه دخل و تصرف در آنها بدون حكم

  ».هماهنگي با مقام قضايي خودداري نمايد
  رئيس قوه قضاييه ـ سيدابراهيم رئيسي

  
 ٣١/٤/١٣٩٨                                                                          ٩٦٠١٢٤٩شماره

  بسمه تعالي
  اكبرپورجناب آقاي
  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت

يك نسخـه از رأي هيـأت عمـومي ديوان عـدالت اداري به شمـاره دادنامه 
د ـ /٢٧٩٦/٢١٢ابطال بخشنامه «:  با موضوع١٨/٤/١٣٩٨ مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٧٥٧

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  رئيس مركز توسعه مديريت و تحول اداري ٢٤/١٢/٩٦
 مدير توسعه سازمان و ١٧/١/١٣٩٥ ـ ٢٨٧٠/٢٥٦٩/١٤ بخشنامه شماره ٤پزشكي و بند 

جهت درج در » تحول اداري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كردستان
  .گردد روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي

   اداري ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت
  

  ٩٦/١٢٤٩: شماره پرونده     ٧٥٧: شماره دادنامه       ١٨/٤/١٣٩٨ :تاريخ دادنامه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي

  ني محمدرضا زري آقا:شاكي
 ٢٤/١٢/١٣٩٤ ـ د/٢٧٩٦/٢١٢ ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکايت و خواسته

 و بند ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيول ادارت و تحيريس مرکز توسعه مديرئ
 ير توسعه سازمان و تحول اداري مد١٧/١/١٣٩٥ ـ ٢٨٧٠/٢٥٦٩/١٤ بخشنامه شماره ٤

   کردستاني درماني و خدمات بهداشتيدانشگاه علوم پزشک
 ـ د/٢٧٩٦/٢١٢ ابطال بخشنامه شماره ي به موجب دادخواستي شاک:کار گردش

 وزارت بهداشت، درمان و يت و تحول اداريريز توسعه مدس مرکي رئ٢٤/١٢/١٣٩٤
ر توسعه ي مد١٧/١/١٣٩٥ ـ ٢٨٧٠/٢٥٦٩/١٤ بخشنامه شماره ٤ و بند يآموزش پزشک

 کردستان را ي درماني و خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشکيسازمان و تحول ادار
  :ن خواسته اعالم کرده است کهييخواستار شده و در جهت تب

  يوان عدالت اداريرم داست محتير«
 به عنوان بهورز ينجانب شاکي که ادارد ميبا سالم و عرض ادب و احترام معروض 

 سال سابقه خدمت در ٢٧ استان کردستان با داشتن يشاغل در دانشگاه علوم پزشک
 ام کردهت يپلم شروع به فعالير دي زيليروستاها هستم که در زمان استخدام با مدرک تحص

ک گروه ين دوره يطبق مقررات ا(د ي و باام کرده ي را طيت و دوره آموزشو در ضمن خدم
پلم يل و اخذ مدارک دين خدمت موفق به ادامه تحصيبلکه در ح) ردي قرار گيليتحص

ه يک پاي شامل ي سال بهورز٢ دوره يمنطبق با ضوابط وزارت بهداشت ط. ام شده
 يليقبل از آن اخذ مدارک تحص و مايت خدمات کشوريرين مديد و قوانباش مي يليتحص

پلم ي به عنوان فوق ديليه تحصيش پاين موجب افزاي مستخدميباالتر در ضمن خدمت برا
 و ي دو ساله بهورزي دوره آموزشيط(ه ي و هر دو پاگرديد مي مربوطه يايارتقاء حقوق مزا

 سعه مديريتقبالً محاسبه شده است که اخيراً مرکز تو) مدرک ديپلم با مزاياي کاردانياخذ 
 هاي  ابطال خطاب به دانشگاهي بخشنامه مورد تقاضاي وزارت بهداشت طيتحول ادار
ت در ين شکاي از طرفيکي سراسر کشور از جمله استان کردستان به عنوان يعلوم پزشک

 ي که برااند دادهن دستور ي استان کردستان چني بخشنامه دانشگاه علوم پزشک٤بند 
ن ي اي بهورزيپلم استخدام شده دوره آموزشير ديخدام با مدرک ز که در بدو استيبهورزان

 باالتر قابل احتساب بوده و لذا اخذ مدرک يليک مقطع تحصين به عنوان يدسته از مشمول
 و اند کرده بنده حذف ي را براشوند مي ي کاردانيلي تحصياي از مزايپلم را که جزويد

ن يب اثر شناخته است اير قابل ترتيا غ باالتر که ضمن خدمت اخذ شده ريليمدارک تحص
ز ي ني وجود نداشته و قانون اصليه و ضوابطين روي بوده که در سنوات گذشته چنيدر حال

 ي بخشنامه دانشگاه علوم پزشک٤ مشمول بند يلذا چون من شاک. ر نکرده استييتغ
شگاه علوم  وزارت و به تبع آن دانين دستورالعمل و بخشنامه اداري و اشوم ميکردستان 

 گردد کردستان موجب تضييع حقوق و مزاياي بنده و امثال من در اواخر خدمت مي يپزشک
با تقديم اين شکايت تقاضاي بررسي و رسيدگي و ورود شکايت و در نهايت صدور حکم 

 ». صدرالذکر را دارمهاي  بطالن بخشنامهبه
 ارسال شده بود، ي شاکي برايأت عمومي که از طرف دفتر هي اخطار رفع نقصيدر پ

  : پاسخ داده است که١٠/١١/١٣٩٦ مورخ ١ـ٩٦١٢٤٩حه شماره ي به موجب اليو
  يوان عدالت اداري ديأت عموميرخانه محترم هيدب«

 يأت براي آن ه٩٦٠١٢٤٦با سالم و احترام، عطف به اخطار رفع نقص پرونده کالسه 
  :ملي در خصوص موارد نقص شان به عنوان شاکينجانب محمدرضا زريا

 .دباش مي ير کدام قانون و ماده قانونيت مغاي بخشنامه مورد شکاـ١
  .ت اقدام شودير مصوبه مورد شکاي ارسال تصوـ٢
  .تيت در متن بخشنامه و نامه مورد شکايق قسمت مورد شکاين دقيي تعـ٣

ک جهت استحضار و درج سابقه ي به تفکي موارد نقص اعالميب پاسخهايحال به ترت
  :م دارميت را به شرح متن دادخواست تقديرش شکايت و پذيشکا به يدگيو رس

 قانون خدمات ٦٦ و ٦٥ل ماده ي ذير بندهاي بخشنامه مورد نظر در واقع مغاـ١
ن در ضمن ي مستخدميرا که مطابق آن قانون و مواد استناديد زباش مي يت کشوريريمد

با سمت شغل خود  مرتبط ي و آموزشي دوره تخصصياينکه از مزايخدمت عالوه بر ا
 باالتر از مدرک يليل موفق به اخذ مدرک تحصيبرخوردار هستند بلکه اگر با ادامه تحص

ز منتفع ي اخذ شده ضمن خدمت نيلي مدرک تحصيايد مزايزمان استخدام شوند با
ن مواد از قانون و قصد مقنن منافات و ي ابطال با متن اياما بخشنامه مورد تقاضا. باشند

  .تناقض دارد
 ١٧/١/١٣٩٥ ـ ٢٨٧٠/٢٥٦٩/١٤ت شامل بخشنامه ير مصوبه مورد شکاي تصوـ٢

ت ارسال شده است که در يمه شکاي استان کردستان قبالً به ضميدانشگاه علوم پزشک
ت يري مرکز توسعه مد٢٤/١٢/١٣٩٤ ـ د/٢٧٦٩/٢١٢ن بخشنامه به نامه شماره يسطر اول ا

 استناد دارد که) مان و آموزش پزشکيوزارت بهداشت، در(و تحول اداري وزارت متبوع 
 بنده گردد ميم يوست تقديز به پينک نيم و اير بخشنامه استان که قبالً تقديبه جز تصو

ار ندارم و تنها ي وزارتخانه را در اختيت و تحول اداريريبخشنامه صادره از مرکز توسعه مد
  .شماره آن در نامه موجود درج است

:  فوق عبارت است ازيت بنده در بخشنامه اعالمياق قسمت مورد شکين دقيي تعـ٣
 که يدر صورت: که عنوان داشته( استان کردستان ي بخشنامه دانشگاه علوم پزشک٤بند 

پلم کامل ي ديلين خدمت موفق به اخذ مدرک تحصيک در حيبهورزان موضوع بند 
ه صورت  باالتر بيليک مقطع تحصي ي به جاي آموزش دوره بهورزيايمتوسطه شوند مزا

) دباش مي اخذ شده يلين مدرک تحصي و مالک عمل آخرگردد ميتجربه مرتبط محسوب 
 و هم اخذ ين بند از بخشنامه موجب شده که در واقع هم دوره دو ساله بهورزيکه ا

 ١٣٩٥ر ماه يخ تي که تا تاريدر حال. ه منظور کرده استيک پاي بنده يپلم برايمدرک د
 و اند بودهمجزا ) ي دوره آموزش بهورزين خدمت و طيلم حپياخذ د(ن دو مدرک بنده يا

 بنده در يطبق قانون وقت. افته استيه کاهش يک پايه به ين دو پاي ا١٣٩٥از مرداد سال 
پلم منظور گردد و چون دوره آموزش دو ي فوق ديايد مزاي باام گرفتهپلم ين خدمت ديح

 ي زمانشد مي داده يليه تحصيپاک ي گرديد مي محسوب نيچ گونه سنواتي هيساله بهورز
 ».پلم محسوب شود که منظور نشده استي فوق ديايد مزاي باام گرفتهپلم يکه بنده د
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  :ر استي مورد اعتراض به قرار زهاي متن بخشنامه
ت و يريس مرکز توسعه مدي رئ٢٤/١٢/١٣٩٤ ـ د/٢٧٩٦/٢١٢بخشنامه شماره ) ١

  :يشک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزيتحول ادار
 هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي معاونين محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه«

   سراسر کشوريدرمان
  با سالم و احترام

 هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور با توجه به مکاتبات مکرر دانشگاه
 بهورزان يراب)  ماهه١٨ا يدوره دو ساله  (ي بهورزيدر خصوص نحوه احتساب دوره آموزش

  :گردد ميل اعالم ي مراتب ذيشاغل در پست بهورز
 )سيکل(ـ بهورزاني که در بدو استخدام داراي مدارک تحصيلي پايان دوره راهنمايي ١

 به ترتيب(باشند، در هنگام اشتغال در شغل بهورزي از مزاياي يک مقطع باالتر  يا ديپلم ميو 
  .شوند ميبرخوردار ) يپلم و کاردانيد

ن خدمت موفق به اخذ مدرک يک، در حي که بهورزان موضوع بند يدر صورت ـ٢
 مزاياي آموزش دوره بهورزي) با رعايت مقررات ادامه تحصيلي بهورزان(تحصيلي باالتر شوند 

 و مالک عمل گردد ميک مقطع باالتر فقط به صورت تجربه مرتبط محسوب ي يبه جا
  .دباش مي اخذ شده يلين مدرک تحصيآخر

 هورزاني که با مدرک تحصيلي کارداني مرتبط و پس از طي دوره آموزش بهورزيـ ب٣
 .شود رشته شغلي بهورز استخدام شوند دوره آموزشي بهورزي به عنوان تجربه محاسبه ميدر 

مندي از مزاياي فوق، تنها در صورتي قابل اعمال است که بهورزان در شغل  ـ بهره٤
  .گردد صورت تغيير عنوان نامبردگان مزاياي مذکور بالاثر ميبهورزي اشتغال داشته باشند و در 

   ».دباش مي ٢٢/٢/١٣٩٢ن دستورالعمل ي ايخ اجرايقابل ذکر است تار
ر توسعه سازمان و تحول ي مد١٧/١/١٣٩٥ ـ ٢٨٧٠/٢٥٦٩ بخشنامه شماره ٤بند ) ٢

  : کردستاني، درماني و خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشکيادار
ن خدمت موفق به اخذ مدرک يک، در حي که بهورزان موضوع بند ي در صورتـ٤«
ک مقطع ي ي به جاي آموزش دوره بهورزيايپلم کامل متوسطه شوند مزاي ديليتحص
ن مدرک ي و مالک عمل آخرگردد مي باالتر به صورت تجربه مرتبط محسوب يليتحص
   ».دباش مي اخذ شده يليتحص

 وزارت بهداشت، درمان و ير امور حقوقت مذکور، سرپرست دفتيدر پاسخ به شکا
  :ح داده است کهي توض٣/٢/١٣٩٧ ـ ١١٦/١٠٧حه شماره ي به موجب اليآموزش پزشک

  يوان عدالت اداري ديأت عمومياست محترم هير«
   سالميبا اهدا

 يت آقاي موضوع شکا٩٦٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠١٠٤٩احتراماً در خصوص پرونده کالسه 
 مرکز ٢٤/١٢/١٣٩٤ ـ د/٢٧٩٦/٢١٢شنامه شماره ن به خواسته ابطال بخيمحمدرضا زر

  :رسد مير به استحضار ين وزارتخانه، مطالب زي ايت و تحول اداريريتوسعه مد
 است، از بهورزان شاغل در دانشگاه ي مدعي شاکيميدخواست تقدا وفق مفاد دـ١

 باشد که در بدو خدمت با مدرک تحصيلي زير ديپلم شروع علوم پزشکي کردستان مي
ن يهمچن.  را گذرانده استي مربوط به بهورزيکار نموده و ضمن خدمت، دوره آموزشبه 

دستورالعمل مصوب اين وزارتخانه «پس از اخذ مدرک دوره آموزشي بهورزي به موجب 
 ياياز مزا» ) ماهه١٨ا يدوره دو ساله  (ي بهورزي خصوص نحوه احتساب دوره آموزشدر
 در ادامه اعالم نموده با توجه يو. ردار شده استبرخو) پلميد (يليک مقطع باالتر تحصي

به اينکه در سنوات اخير با اتمام تحصيل در مقطع تحصيلي دوره دوم متوسطه موفق 
 اخذ مدرک ديپلم شده، استحقاق برخورداري از مزاياي قانوني يک مقطع تحصيلي باالتر به
 کردستان به استناد ي پزشکن دانشگاه علومي عنوان نموده مسئوليو. را دارد) پلميفوق د(

  مرکز توسعه مديريت و تحول اداري٢٤/١٢/١٣٩٤د ـ /٢٧٩٦/٢١٢اول بخشنامه شماره بند 
 ي دانشگاه علوم پزشک١٧/١/١٣٩٥ ـ ٢٨٧٠/٢٥٩٦/١٤ نامه شماره ٤ن وزارتخانه و بند يا

 باالتر يليک مقطع تحصيشان به عنوان يپلم اي ديليکردستان از احتساب مدرک تحص
 يو. ندکن مي ي مربوطه خودداري قانونياي از مزامندي بهرهبه منظور ) پلمي دفوق(

 يت خدمات کشوريريقانون مد) ٦٦ و ٦٥(ل مواد ي ذي است وفق بندهاين مدعيهمچن
 مرتبط با سمت و ي و آموزشي دوره تخصصياي از مزاين عالوه بر برخورداريمستخدم

 باالتر از مدرک يليفت مدرک تحصايل در ضمن خدمت و دريشغل خود با ادامه تحص
ن نامبرده يبنابرا.  اخذ شده منتفع گردنديلي مدرک تحصيايد از مزايزمان استخدام، با

ت و يري مرکز توسعه مد٢٤/١٢/١٣٩٤ ـ د/٢٧٩٦/٢١٢خواستار ابطال بخشنامه شماره 
  دانشگاه علوم١٧/١/١٣٩٥ ـ ٢٨٧٠/٢٥٩٦/١٤ن وزارتخانه و نامه شماره ي ايتحول ادار

 . کردستان شده استيپزشک

قانون ) ٢٠(ماده ) ب( وفق مفاد بند دارد ميت مطروحه اشعار ي در پاسخ به شکاـ٢
، ها  توسعه، دانشگاههاي  برنامهيکم از قانون احکام دائميپنجم برنامه توسعه کشور و ماده 

 ي مجوز از شورايه داراهايي ک  و فرهنگستاني و پژوهشيمراکز و موسسات آموزش عال
 هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش گسترش آموزش عالي وزارتخانه

باشند، بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي   و ساير مراجع قانوني ذيربط مييپزشک
ت خدمات يري، قانون مديژه قانون محاسبات عمومي به وي دولتيحاکم بر دستگاهها

 ي ـ و اداري، معامالتي مالهاي نامه آيينچوب مصوبات و چهارو فقط در ... ي، کشور
قات و يد وزراء علوم، تحقييأت امناء که حسب مورد به تاي مصوب هيالتي تشکي ـاستخدام

ف و يند و با حدود وظانماي مي، عمل رسد مي ي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکيفناور
ها و موسسات آموزش عالي و  دانشگاهاختيارات مندرج در قانون تشکيل هيأتهاي امناي 

  شوراي عالي انقالب٢٣/١٢/١٣٦٧ و ٩/١٢/١٣٦٧ ـ ١٨٣ و ١٨١مصوب جلسات (پژوهشي 
 و موسسات ها  دانشگاهي و معامالتين قانون نحوه انجام امور ماليو همچن) يفرهنگ

مات  و خدي علوم پزشکهاي ن اساس دانشگاهيبر ا. شوند مي اداره يقاتي و تحقيآموزش عال
 يت خدمات کشوريري مفاد قانون مدي از اجراي کشور در امور استخدامي درمانيبهداشت
 .ندباش ميأت امناء دانشگاه مربوطه يز قانون تابع مصوبات هيده و وفق تجوي گرديمستثن
 يأت علمير هي کارکنان غيالتي و تشکي، استخدامي ادارنامه آيين ٥٦ وفق ماده ـ٣
 يط تصدي کشور، شراي درماني و خدمات بهداشتي علوم پزشکايه  و دانشکدهها دانشگاه

ص به هر شغل از لحاظ يابل تخصيف پست ق به تناسب وظاي و اختصاصيمشاغل عموم
 در اين راستا. گردد معلومات، تحصيالت، تجربه و عوامل موثر ديگر از سوي وزارتخانه تعيين مي

 دوره دو ساله(حتساب دوره آموزشي بهورزي هاي کارشناسي، به منظور نحوه ا پس از ارزيابيو 
 هاي علوم پزشکي کشور، دستورالعمل براي شاغلين در پستهاي بهورزي دانشگاه)  ماهه١٨ا ي

 وزارت  متبوع يت و تحول اداريري مرکز توسعه مد٢٤/١٢/١٣٩٤ ـ د/٢٧٩٦/٢١٢شماره 
  . مورد اشاره ابالغ شده استهاي  بند مصوب و به دانشگاه٤در 

 بهورزاني که در بدو استخدام داراي مدرک تحصيلي«ق بند يکم اين دستورالعمل ـ وف٤
 ياي از مزايند، در هنگام اشتغال در شغل بهورزباش ميپلم يا دي و ييان دوره راهنمايپا
ن برابر يهمچن. شوند ميبرخوردار ) يپلم و کاردانيب ديبه ترت (يليک مقطع باالتر تحصي

 در صورتي که بهورزان موضوع بند يک، در حين خدمت«اشاره دوم دستورالعمل مورد بند 
ک ي ي به جاي آموزش دوره بهورزيايمزا  باالتر شوند،يليموفق به اخذ مدرک تحص

ن مدرک ي و مالک عمل آخرشود ميمقطع باالتر، فقط به صورت تجربه مرتبط محسوب 
 ي براياريزش بهان ذکر است، نحوه محاسبه دوره آمويشا» دباش مي اخذ شده يليتحص

ز مشابه موارد ذکر شده بوده و فقط به عنوان ي مرتبط ني کاردانيليبهورزان با مدرک تحص
 .تجربه مرتبط محسوب خواهد شد

 که مورد استناد يت خدمات کشوريري قانون مد٦٦ و ٦٥گر مواد ي دي از سو ـ٥
 قدماتي ـ پايه ـ ارشد ـم(بندي مشاغل در پنج رتبه  شاکي قرار گرفته است در ارتباط با طبقه

بر اساس عواملي نظير تحصيالت، دورههاي آموزشي و مهارت، سنوات خدمت ) خبره ـ عالي
 مشاغل بوده و و تجرب و اختصاص حداقل و حداکثر امتيازات الزم مطابق جداول ارزشيابي

 مشاغل يط تصدي شراي در ارتباط با چگونگيت خدمات کشوريريقانون مد) ٧٠(ماده 
نکه يعالوه بر ا. دباش ميص به هر شغل ي قابل تخصيف پستهاي به تناسب وظايصاختصا

 ي مشاغل توسط شورايط تصدي ضوابط و شراييب نهاي، تصوين ماده قانونيبر اساس هم
  .گيرد مي صورت ياست جمهوري ريه انسانيت و سرمايريتوسعه مد
 ٧٠ري موضوع ماده  ـ در اين راستا شوراي مديريت و سرمايه انساني رياست جمهو٦

 ٢٤/١/١٣٩٣ ـ ١٧٠٠٦١کم بخشنامه شماره ي وفق بند يت خدمات کشوريريقانون مد
 آثار استخدامي«: مقرر نموده است) تحصيالت(در خصوص ) تعيين شرايط تصدي مشاغل(

 تحصيلي ماخوذه نسبت به مدارک تحصيلي ارائه شده در بدو استخدام کارکنان رسمي مدارک
در صورت ) پلميپلم به دير ديز( باالتر از جمله يليک مقطع تحصي يرا، تنها بيمانيو پ

 دستگاه با ادامه ي کارمند و کسب موافقت کتبيط احراز شغل مورد تصدي شرابيني پيش
 که موارد ذکر شده در گردد مين وصف مالحظه يبا ا. »دباش ميل قابل احتساب يتحص

 کشور ي علوم پزشکيغل در دانشگاهها کارکنان شايدستورالعمل مصوب وزارت متبوع برا
ند، باش مي يأت علمير هي کارکنان غيالتي و تشکي، استخدامي ادارنامه آيينکه مشمول 

  . مطابقت داردالذکر فوقز با مفاد بخشنامه ين
 ي شورا٢٤/١٢/١٣٩٣ ـ ١٧٠٠٦١کم بخشنامه شماره يان ذکر است، بند ي شاـ٧

 ٢٧/٤/١٣٩٦ ـ ٣٧٢ ي ال٣٦٩ شماره يبرابر رأ ياست جمهوري ريه انسانيت و سرمايريمد
 قانون ٧٠ و ٦٧، ٦٢ مطابق قانون بوده و با توجه به مواد يوان عدالت اداري ديأت عموميه

 .ص نشده استي قابل ابطال تشخيت خدمات کشوريريمد
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 ـ محاسبه مدارک تحصيلي شاکي که تصدي شغل بهورزي را بر عهده دارد بر اساس ٨
 ين در پستهاي شاغليبرا)  ماهه١٨ا يدوره دو ساله  (ي بهورزي آموزشنحوه احتساب دوره

پلم در ارتقاء طبقه و ي ديلي مدرک تحصيايک بار از مزايشان ي صورت گرفته و ايبهورز
بنابراين خواسته مطروحه مبني بر استفاده مجدد از مزاياي . مند شده است شغلي بهرهرتبه 

  . ندارديوجه قانون) پلميد (يليل اخذ مدرک تحصيلبه د) يکاردان( باالتر يليمقطع تحص
ن وزارتخانه ي اي از سوي و از آنجا که دستورالعمل ابالغالذکر فوقبا توجه به مراتب 

 يأت علميرهي کارکنان غي استخدامي ادارنامه آيين ٥٦ از ماده يي اعطايارات قانونيبا اخت
ر مقررات و يرت با سايآن در مغا کشور انطباق داشته و مفاد ي علوم پزشکهاي دانشگاه

   ».باشد رسيدگي شايسته و رد دعواي مطروحه مورد استدعاست ضوابط قانوني مورد اشاره نمي
وان ين دي با حضور معاون١٨/٤/١٣٩٨خ 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 رأيت آراء به شرح زي با اکثريررسب

  
  رأي هيأت عمومي

ث استفاده از ي به عنوان مدرک باالتر از حيلي مدرک تحصيتلق: نکه اوالًينظر به ا
 يالت استخدامياز به حکم قانونگذار دارد، آن چنان که در قانون تسهي، ني استخداميايمزا

 بيني پيش قانون برنامه ششم توسعه در خصوص جانبازان ٨٨اده  جانبازان و ميو اجتماع
 ي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور٢٠ماده ) ب(مطابـق بند : اًيثان. شده است

اد شده تابع مقررات ير مراکز و موسسات مذکور در بند يران، دانشگاهها و ساي اياسالم
 ي موارد سکوت مقررات عام استخدامند و درباش ميأت امناء خود ي مصوب هياستخدام

مصوبه مورد شکايت در زمان صدور، فاقد مصوبه هيأت امناء بوده و : حاکم است و ثالثاً
 بخشنامه ٤ن بند ي وجود نداشته است، بنابراين حکميز چني نين عام استخدامي قواندر

ه علوم  دانشگاير توسعه سازمان و تحول اداري مد١٧/١/١٣٩٥ ـ ٢٨٧٠/٢٥٦٩/١٤شماره 
 ٢٤/١٢/١٣٩٤دـ  /٢٧٩٦/٢١٢پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کردستان و بخشنامه شماره 

 خارج ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيت و تحول اداريريس مرکز توسعه مديرئ
 ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ص شد و به استناد بند يارات مرجع مصوب تشخياز حدود اخت

 .شود مي ابطال ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداري ديسن دادرييالت و آيقانون تشک
  يوان عدالت اداري ديأت عموميس هي رئ                                            
  ي اشراقي عليمرتضي ـ وان عدالت اداري ديي     معاون قضا                              

  
  ٢/٦/١٣٩٨                                                              ـ ه٥٦٦٠٦ت/٦٧٢٨٩رهشما

  آهن بافق ـ مشهد به راهدر خصوص اجراي پروژه اتصال بيرجند نامه  تصويب
  راه و شهرسازيوزارت 

 ٠٢/١٠٠/١٧٥٨٢٢شنهاد شماره ي به پ٢٧/٥/١٣٩٨وزيران در جلسه هيأت 
قانون احداث  و به استناد ماده واحده ي وزارت راه و شهرساز١٢/١٢/١٣٩٧مورخ 
 و ير منابع ماليها و ساق مشارکت بانکي از طري بخش راه و ترابري عمرانيهاپروژه

 :تصويب کردـ ١٣٦٦مصوب   ـ کشوريپول
نامه  بين تصويو نقل كشور که در ا شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ـ ١

نامه بين تصوي از وزارت راه و شهرسازي كه در ايندگيشود، به نما يده مي نام»شرکت«
 يهاي اجرا  مالي هزينه تأمينيت دولت، برايشود، مجاز است با حفظ مالک  ناميده مي»وزارت«

شود، به   ناميده مي»پروژه«نامه بين تصويمشهد که در ا ـ آهن بافق رجند به راهيپروژه اتصال ب
ارد يلي مکصد و هشتادي و هفت هزار و ي سيبيلومتر و با برآورد تقريک) ٢٧١(طول حدود 

، تملک ياندازل، راهي، احداث، تکميال شامل مطالعات، طراحير) ٣٧ر١٨٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠(
 قانون يينامه اجرا نييآ) ٢(ماده ) ب( و انتقال در قالب بند يبردار، استفاده از منابع بهرهياراض

مالي و ها و ساير منابع هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكاحداث پروژه
، نسبت به انعقاد ٢٦/١/١٣٩٤هـ مورخ ٥١٣٢١ت/٧٥٠٥نامه شماره  بيپولي كشور موضوع تصو

-راژ، آرادان، اسي تيها  شرکتي به سهامداريونسي ـ رجنديآهن بقرارداد با شرکت احداث راه
نامه  بين تصويم انتخاب شده است و در ايام، توچال و توسار که به روش مذاکره مستقيد
 . ت ضوابط و مقررات مربوط اقدام کنديشود، با رعا يده مي نام»رف قراردادشرکت ط«

 . شرکت طرف قرارداد با موافقت وزارت بالمانع استير در سهامدارييهرگونه تغ ـ تبصره
 ياز براي مورد نيمنابع مال%) ٩٠( نود درصد  تأميندارشرکت طرف قرارداد عهدهـ ٢

 و ياندازم، راهيل داي تا مرحله تحويط و تملک اراض مربويسات جانبياحداث پروژه و تأس
ر ياز محل سا%) ٧٠(زان هفتاد درصد ين ميها خواهد بود که از ا نهيه حساب کامل هزيتسو

ماً توسط يمستق%) ٢٠(ست درصد ي و بيالت صندوق توسعه ملي از جمله تسهيمنابع مال
 يها نهيبرآورد هز%) ١٠(د  ده درص تأمينزيشرکت ن. شود ي م تأمينشرکت طرف قرارداد

ن يمندرج در قوان) ١٣٠٣٠١٥٠٢١(ف شماره يپروژه را تعهد کرده است که از محل رد
 . خواهد کرد تأمينر منابع مصوب مربوطي و سايبودجه سنوات

ل ي پروژه را به همراه تحليمت اجرايشنهاد قيشرکت طرف قرارداد مکلف است پـ ٣
 ابالغ شده ي بهايهان فهرستيات مصوب شرکت و آخرمت مربوط براساس مطالعيق) زيآنال(

 ي شاخص مبنايروزرسان ب بهيب آن با اعمال ضريتوسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرا
ل دوره ي تعدينيب شيو پ) مت خودي قيشنهاد کتبيه پيتا زمان ارا( بها يها ل فهرستيتعد

 مرتبط با ي جانبيها نهير هزيما و سا سهم کارفريها مهيات بر ارزش افزوده، حق بيساخت، مال
ادشده پس از ي يها نهيهز. ل دهدي به شرکت تحوييد نهايي و تأي طرح را جهت بررسياجرا
 ي پروژه منظور و مبنايگذار هي قابل قبول سرمايها نهيب وزارت، جزو هزيد شرکت و تصوييتأ

مانکار يا پيقرارداد  توسط شرکت طرف يمانکاري پيدر صورت اجرا. رديگ يمحاسبه قرار م
 کار يو در صورت واگذار) ٢/١( معادل يمانکاري قرارداد پيب باالسريوابسته به آن، ضر

ب يد شرکت، معادل ضريي پس از تأيق مناقصه عموميگر از طريمانکاران دي به پيمانکاريپ
 .منظور خواهد شد) ٣/١ (يباالسر

 شرکت طرف قرارداد است  و مطالعات پروژه بر عهدهيانجام امور طراح ـ١تبصره
د توسط شرکت يي و تأيب مطالعات و طراحيز پس از تصوي مرتبط با آن نيها نهيکه هز

 .  پروژه منظور خواهد شديگذار هي قابل قبول سرمايها نهيجزو هز
 يمانکاري پيد در قراردادهايي مورد تأيشنهاديب اضافه پيحداکثر ضر ـ٢تبصره

%) ٩(نامه، معادل نه درصد  بين تصويا) ٤(ن موضوع بند مانکارايشرکت طرف قرارداد با پ
 ل مطابق بخشنامهي تعدين شاخص مبنايهمچن. شود ين ميين بند تعيمبلغ برآورد موضوع ا

صورت  مت بهي قيشنهاديک دوره قبل از دوره پيسازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر 
  . خواهد بوديکتب

 پروژه و يمانکاري، پيعقد قرارداد واگذارشرکت طرف قرارداد موظف است پس از ـ ٤
د ييفات مناقصه مورد تأيا ترک تشري خاص آن را در قالب انجام مناقصه يسات جانبيتأس

پس از ـ ١٣٨٣مصوب   ـ مناقصاتيقانون برگزار) ٢٨(و ) ٢٧(ت مواد يشرکت و با رعا
) ٢٨(ماده ) و(موضوع بند هيأت فات مناقصه از يا اخذ مجوز ترک تشري مناقصه يبرگزار
 . ت اقدام کنديمانکاران واجد صالحي به پيمانکاريات پي عمليادشده نسبت به واگذاريقانون 
 پروژه، اصل و يبردار ران در طول دوره بهرهي اي اسالميآهن جمهورشرکت راه ـ ٥

 ي شده توسط شرکت طرف قرارداد را ابتدا، از محل درآمدها تأمينيسود منابع مال
 ي و سپس، در صورت عدم تکافوي منضم به قرارداد واگذاري تجارمندرج در طرح

  . خود پرداخت خواهد کردير منابع مالي مذکور از محل سايدرآمدها
  آهن  شرکت راهي پروژه جزو درآمدهايبردار حاصل از بهرهيدرآمدها  ـتبصره

کت ز به حساب متمرکز وجوه شريشود و پس از واريران محسوب مي اي اسالميجمهور
ر مقامات يحساب و سايران با درخواست ذي اي اسالمي جمهوريمذکور نزد بانک مرکز

) ازيزان اقساط اجاره موردنيبه م(ادشده در چهارچوب بودجه مصوب مربوط يمجاز شرکت 
ژه وزارت نزد يز به حساب ويران جهت واري اي اسالميآهن جمهورار شرکت راهيدر اخت

 پرداخت يرد و صرفاً برايگيقرار م)  شرکت طرف قرارداديقابل برداشت برا(بانک عامل 
  .شود ياقساط مذکور به شرکت طرف قرارداد از آن استفاده م

سال دوره ) ٤(سال مشتمل بر ) ١٢( معادل يه دوره واگذاري اولينيب شيپ ـ ٦
) ه و سود مصوبيشامل اصل سرما(سال دوره پرداخت اقساط ) ٨(ل و ياحداث و تکم

، ي واقعيدر هر حال دوران واگذار. دهندگان خواهد بودالتيرف قرارداد و تسهشرکت ط به
  . است که پرداخت کامل اقساط صورت گرفته باشديادوره

 از ي بخشي براي شرکت طرف قرارداد در دوره واگذاريگذار هينرخ سود سرماـ ٧
 است، مطابق يه ملالت صندوق توسعي از جمله تسهير منابع مالي که از محل سايگذار هيسرما
 سهم شرکت طرف قرارداد معادل نرخ ي است و برايافتيالت دري تسهيط و ضوابط قانونيشرا

  .شودين مييتع%) ٣( پول و اعتبار به عالوه سه درصد يکساله مصوب شورايسود سپرده 
 قابل استهالک سهم شرکت طرف يگذار هي ساالنه مانده سرمايروزرسانبه  ـتبصره

%) ٣( پول و اعتبار، به عالوه سه درصد يکساله مصوب شوراي نرخ سود سپرده يمبناقرارداد بر 
  . رديگ ي وزارت صورت مي مصوب و ابالغيها هر سال و در چهارچوب دستورالعمليدر ابتدا
 )مصوب(د پرداخت کامل اقساط متعلق به اصل و سود مورد انتظار ييمرجع تأ ـ ٨

  .  استيي و دارايد وزارت امور اقتصادييأشرکت طرف قرارداد، حسابرس مورد ت
ر حقوق و عوارض يات و سايمه، ماليزان بي انجام پروژه و مين برايتملک زمـ ٩

  . کشور استي عمرانيها ن و مقررات طرحي پروژه تابع قوانيمربوط به اجرا
 حقوق دولت را يفاي منعقد شده، نحوه استيشرکت موظف است در قرارداد واگذارـ ١٠

  .کند ينيب شي مفاد قرارداد پي شرکت طرف قرارداد در اجرايا ناتواني يرت خودداردر صو
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