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  بسمه تعالي

  اكبرپورجناب آقاي 
  ايرانمديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي  رئيس هيأت

  :با سالم
مـورخ   ١٤٠٨ دادنامـه عمومي ديوان عدالت اداري به شـماره   يك نسخه از رأي هيأت

  با موضوع: ٢٠/٦/١٣٩۷
نامـه شـماره    ابطال كدهايي از كتاب ارزش نسبي خدمات سالمت موضـوع تصـويب  «
جهـت درج در روزنامـه رسـمي بـه     » هيـأت وزيـران.   ٩/٦/١٣٩٦هــ ـ   ٥٤٢٤٠/ت٧٠٣٥٨

  گردد. پيوست ارسال مي
  نعمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربي مديركل هيأت

                                                      
  ٩٦/٨٤٤: پرونده شماره      ١٤٠٨: دادنامه شماره        ٢٠/٦/١٣٩٧: دادنامه تاريخ

  يادار عدالت وانيد هيأت عمومي :يدگيرس مرجع
  يهمدان انيلطف قاسم يآقا :يشاك

 ،٩٠٢٠٢١ ،٩٠٢٠٢٠ ،٩٠٢٠١٥ يکدها ابطال :خواسته و تيشکا موضوع
 موضوع سالمت خدمات ينسب ارزش کتاب از ٩٠٢٠٢٦ و ٩٠٢٠٢٥ ،٩٠٢٠٢٢

  رانيوز أتيه ٩/٦/١٣٩٦ ـ هـ٥٤٢٤٠ت/٧٠٣٥٨ شماره نامه تصويب
 يکدها ابطال يدادخواست موجب به يهمدان انيلطف قاسم يآقا :کار گردش

 ينسب ارزش کتاب از ٩٠٢٠٢٦ و ٩٠٢٠٢٥ ،٩٠٢٠٢٢ ،٩٠٢٠٢١ ،٩٠٢٠٢٠ ،٩٠٢٠١٥
 أتيه ٩/٦/١٣٩٦ ـ هـ٥٤٢٤٠ت/٧٠٣٥٨ شماره نامه تصويب موضوع سالمت تخدما

  :که است کرده اعالم خواسته نييتب جهت در و شده خواستار را رانيوز
 مورخ جلسه در رانيوز أتيه رساند: مي يعال استحضار به احترام و سالم با«

 در ادعا مورد مصوبه بيتصو به اقدام مرجع آن مکرر احکام به توجه بدون ٨/٦/١٣٩٦
 تيرعاها  داروخانه يفن حق خصوص در که نموده سالمت خدمات ينسب ارزش کتاب
 جهت يصيتشخ خدمات فيرد در را داروساز پزشکان خدمات و دهينگرد صادر احکام

 يفن خدمات خصوص در مذکور مصوبه چون لذا. است داده قرار يفن حق از يبرخوردار
 موجد نيقوان مخالفاند  نموده ريتفس ييدارو خدمات تيريمد به و رييتغ را آن بار نيا که

  ».استدعاست مورد بيتصو زمان از آن ابطال يتقاضا باشد مي حق
 شده ارسال يشاک يبرا هيأت عمومي دفتر طرف از که ينقص رفع اخطار يپ در  

 امور کل اداره دفتر ثبت ٣٠/٨/١٣٩٦ ـ ١٧١٨ شماره به کهاي  حهيال موجب به يو بود،
  :که است کرده اعالم شده يادار عدالت وانيد يتخصص يأتهايه و أت عموميهي

  يادار عدالت وانيد يعموم محترم أتيه«
 پرونده شماره ٨/٨/١٣٩٦ نقص رفع هياخطار به عطف احتراماً سالم با

 نقص موارد خصوص در أتيه آن ٩٦/٨٤٤ يگانيبا کالسه ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٦٣
  :گردد مي نقص رفع ليذ شرح به است آمده هياخطار در که يميتقد دادخواست

  .دارد رتيمغا ياساس قانون ١٧٠ اصل رياخ قسمت با تيشکا مورد مصوبهـ ١
 کشور يدرمان خدمات يهمگان مهيب قانون ١ ماده ٧ بند در تيشکا مورد مصوبهـ ٢

 شده مهيب که داند مي درمان از يقسمت را زيفرانش رايز دارد رتيمغا قانون نيا مفهوم و
 نهيهز از يقسمت زيفرانش که حال دينما پرداخت يدرمان خدمات افتيدر زمان در ديبا

 نسبت بتوان که داند مي درمان از يجزئ را يفن حق يدرمان مهيب کدام باشد مي درمان
 لحاظ را گر مهيب سهم و افتيدر زيفرانش ينسب کتاب از ييدارو خدمات از مهيب حق به

 فيرد در را آن چگونه و چرا باشند مي مهيب ياهال از اندگانخو که است نيا نه مگر نمود؟
 نسبت زين خود اند شده يحق عييتض نيچن مصوب که آنان تا اند ننموده درج زيفرانش

 نيچن مقننه قوه رايز است الشمس من اظهر آن ليدل باشند؟ برخوردار آن از يقسمت به
 مخالف گذار مهيب جهينت در گردد نمي ظلحا انهيسال بودجه در. ننموده ارائه آنها به يمجوز

 واريد از تر سست و تر کوتاه يواريد و است پرداخت به مجبور شده ارائه مستندات
  نمود؟ دايپ توان ينم گذار مهيب

 در يالتفاوت مابه مقنن مذکور قانون در آن ليذ تبصره ٩ ماده استناد به يوانگهـ ٣
  .است خارج آن شمول از خواسته عموضو که گرفت خواهد نظر در انهيسال بودجه

 مورد کتاب يتمام به استناد و تيشکا مورد مصوبه نخست صفحه وستيپ بهـ ٤
 يسازمانها قبول مورد آن در مندرج موارد يتمام مذکور کتاب در: دارد يم اعالم تيشکا

 خدمات از که تيشکا مورد مباحث مگر ندينما يم پرداخت را آن نهيهز و باشد مي گر مهيب
 استير اول معاون دستور و حضور به شده ارائه صفحه در چند هر باشد نمي يصيتشخ

 يدولت يبخشها در سالمت خدمات کنندگان ارائه عموم بر را مذکور کتاب که جمهور
 نموده اعالم االجرا الزم يليتکم و هيپا گر مهيب يسازمانها يخصوص ه،يريخ ،يغيردولت

 بار ندينما مي استنکاف نيقوان مخالف مصوبه از نيتمک ازاي  مهيب سازمان چيه کنيل است
  .است گرفته قرار گذار مهيب عهده بر آن يمال

 رايز باشد مي يدولت يمارستانهايب استفاده سوء موارد از تيشکا موردـ  ٥  
 کادر داروساز پزشک قطعاً که صبحها يحت يکار ينوبتها در هم يدولت يمارستانهايب

 ندينما يم افتيدر يفن حق زين شيخو اداره مارانيب از ندينما يم استفاده شيخو ثابت
 شماره کالسه پرونده يط) ارتش( همدان نايس ابن مارستانيب ادعا ديمو

 مخالف يحت يادار عدالت وانيد احکام ياجرا ٥ شعبه يياجرا ٩٣٠٩٩٨٠٩٠٠٦٠٠١٤٣
  .باشد مي ارتش حکمت طرح

 يدادگاهها يدادرس نييآ قانون ٤ ماده به پاسخ در يينارسا صورت در هيالنها
 حقوق از انتيص منظور به قضات از و استناد ياساس قانون ١٦٧ اصل و انقالب و يعموم

  ».استدعاست مورد يقانون ،يفقه معتبر منابع از هيقض حکم افتني يتقاضا جامعه
  :است ريز قرار به اعتراض مورد مقرره متن

 ،ياجتماع رفاه و کار تعاون، وزارتـ  يپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت«
  کشور بودجه و برنامه سازمان
 بهداشت،هاي  وزارتخانه مشترک شنهاديپ به ٨/٦/١٣٩٦ جلسه در رانيوز أتيه
 و کشور بودجه و برنامه سازمان و ياجتماع رفاه و کار تعاون، ،يپزشک آموزش و درمان

 يدائم احکام قانون) ٩( ماده) الف( بند استناد به و کشور سالمت مهيب يعال يشورا دييتأ
  :کرد بيتصو ،١٣٩٥ مصوب کشور، توسعههاي  برنامه

 دفتر مهر به که وستيپ شرح به سالمت خدمات ينسب ارزش کتاب سوم شيرايو
 يبخشها در سالمت خدمات دهندگان هيارا هيکل يبرا است، شده دييتأ دولت أتيه

 خيتار از يليتکم و هيپا گر مهيب يانهاسازم و يخصوص ه،يريخ ،يغيردولت يعموم ،يدولت
  جمهور سيرئ اول معاون. ـ است االجرا الزم نامه تصويب نيا ابالغ

  
ويژگي   کد ملي

ارزش پايه   فني  اي حرفه  شرح کد  کد
  بيهوشي

  #٭  ۹۰۲۰۱۵

مديريت خدمات دارويي براي بيماران بستري، به 
ازاي هر روز بستري با رعايت استانداردهاي وزارت 

ت، درمان و آموزش پزشکي (هزينه بهداش
مکانيزاسيون به صورت جداگانه قابل محاسبه و 

  باشد) اخذ نمي

۰۸/۰  ۰۲/۰  ۰  

  #٭  ۹۰۲۰۲۰

مديريت خدمات دارويي براي نسخ سرپايي، به 
ازاي هر نسخه با رعايت استانداردهاي وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (اين کد براي 

اخذ نمي باشد) قابل گزارش و  OTCداروهاي 
(هزينه مکانيزاسيون به صورت جداگانه قابل 

  باشد.) محاسبه و اخذ نمي

۰۸/۰  ۰۲/۰  ۰  

  #٭  ۹۰۲۰۲۱
 OTCمديريت خدمات دارويي براي داروهاي 

هزينه مکانيزاسيون به صورت جداگانه قابل (
  باشد.) محاسبه و اخذ نمي

۰۱/۰  ۰  ۰  

  #٭  ۹۰۲۰۲۲

رکيبي، به مديريت خدمات دارويي براي داروهاي ت
ازاي هر قلم دارو با رعايت استانداردهاي وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (هزينه 
مکانيزاسيون به صورت جداگانه قابل محاسبه و 

قابل  ۹۰۲۰۲۰باشد.) (اين کد با کد  اخذ نمي
  باشد)  گزارش و محاسبه نمي

۰۸/۰  ۰۲/۰  ۰  

  #٭  ۹۰۲۰۲۵
ست پزشک خدمات مديريت درمان دارويي به درخوا

معالج و حضور رودر روي پزشک داروساز بر بالين بيمار 
  و ارائه مشاوره و انجام مداخالت الزم)

۵/۴    ۰  

  #٭  ۹۰۲۰۲۶
تلفيق دارويي براي بيماران بستري بر اساس 
استانداردهاي ابالغي وزارت بهداشت، درمان و 

  آموزش پزشکي
۴    ۰  

  
 سيرئ يحقوق معاونت حوزه[ دولت يحقوق امور معاونت مذکور، تيشکا به پاسخ در 
  :که است داده حيتوض ٢٩/٣/١٣٩٧ ـ ٣٧٤٧٨/٣٥٢٤٦ شماره حهيال  موجب به] جمهور
  نيدرب يآقا جناب«

  يادار عدالت وانيد يتخصص يأتهايه و هيأت عمومي دفتر محترم رکليمد
  احترام و سالم با

 وضوعم ،)٩٦/٨٤٤ کالسه( ٩٦٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٦٣٥ شماره هيابالغ به بازگشت
 تعرفه ابطال« خواسته به ،يهمدان انيلطف قاسم يآقا درخواست دوم نسخه ارسال

 و ٩٠٢٠٢٥ ،٩٠٢٠٢٢ ،٩٠٢٠٢٠ ،٩٠٢٠١٥ يکدها موضوع ييدارو خدمات تيريمد
 شيرايو( رانيوز أتيه ٩/٦/١٣٩٦ ـ هـ٥٤٢٤٠ت/٧٠٣٥٨ شماره نامه تصويب ٩٠٢٠٢٦
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 د/٦٢٢١/١٠٧ شماره هينظر ريوتص فاديا ضمن)» سالمت خدمات ينسب ارزش سوم کتاب
  :دارد يم اعالم ،يپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت ١٤/١٢/١٣٩٦ـ

  :يماهو دفاع
 نيتدو در ،)١٣٩٣ يابالغ( سالمت نظام يکل ياستهايس) ٩( بند) ٦( جزء برابرـ ١

 مقرر يدرمان و يبهداشتهاي  مهيب يفيک و يکم توسعه اهداف از يکي عنوان به يفن حق
  :است هديگرد

  :هدف با يدرمان و يبهداشتهاي  مهيب يفيک و يکم توسعهـ  ٩« 
 ارزش اساس بر و شواهد بر يمبتن سالمت يمراقبتها و خدمات تعرفه نيتدوـ  ٦ـ ٩
  .»يغيردولت و يدولت بخش يبرا کساني يواقع يفن حق با افزوده

 يدائم احکام قانون) ٩( ماده برابر شده، ادي يکل ياستهايس ياجرا يراستا درـ ٢
 تعرفه نييتع با رابطه در ،)١٣٩٦ سال يابتدا از االجراء الزم( کشور توسعههاي  برنامه

  :گردد مي عنوان ،يواقع يفن حق زين و سالمت خدمات
 بيتصو از قبل ساله هر است مکلف کشور سالمت مهيب يعال يشوراـ  الفـ  ٩ ماده«
 خدمات تعرفه نييتع و ينسب ارزش يبازنگر به نسبت رانيوز أتيه در بعد سال بودجه

 يدولت از اعم کشور در صيتشخ و درمان بهداشت، خدمات دهندگان ارائه هيکل يبرا سالمت
 تيتقو جهت در يواقع متيق و مصارف و منابع تعادل اصل تيرعا با يخصوص و يغيردولت و

 يواقع يفن حق با کساني و واحد يمحاسبات يمبان و يدرمان ،يبهداشت مناسب يرفتارها
 مواد و) ١( ماده) ٨( بند اساس بر و يرقابت طيشرا در يغيردولت و يدولت بخش يبرا کساني
 را مراتب و اقدام ٣/٨/١٣٧٣ مصوب کشور يدرمان خدمات يهمگان مهيب قانون) ٩( و) ٨(

 جهت بعد سال يبرا سال هر انيپا از قبل کشور، بودجه و برنامه سازمان دييتا از پس
 مهيب قانون) ٢( ماده از بعد ماده کي عنوان به بند نيا. کند ارائه رانيوز أتيه به بيتصو

  .»گردد مي الحاق ٣/٨/١٣٧٣ مصوب کشور يدرمان خدمات يهمگان
 توسعه پنجم برنامه قانون مرتبط احکام در »يفن حق« عبارت است حيتوض به الزم

 و سالمت خدمات ينسب ارزش دوم و اول يکتابها شيرايو يمبنا که) ٣٨ ماده هـ بند(
 بوده يادار عدالت وانيد يعموم أتيه ٢٨/١/١٣٩٧ـ  ٤٤ شماره دادنامه صدور نيهمچن
 فوق شرح به کشور، توسعههاي  برنامه يدائم احکام در عبارت نيا و نداشته وجود است،
  .است گرفته قرار قانونگذار حکم و حيتصر مورد

 نييتع به اقدام اشاره مورد نامه تصويب رابرب رانيوز أتيه مزبور، موارد به توجه باـ ٣
 ١٢ و ٥ ،٤ يبندها موضوع( سالمت خدمات بارز قيمصاد از کهها  داروخانه يفن حق
 مواد و ييدارو و يپزشک امور مقررات به مربوط قانون ١ ماده سالمت، يکل ياستهايس

 نموده ييدارو خدمات تيريمد عنوان با باشد، مي...)  و ١٣٣٤ مصوب يدنيآشام و يخوردن
  .باشد مي مربوطه يقانون نيمواز چارچوب در کامالً که

 وتأسيس  نامه آيين ٢٤ ماده رينظ( مربوطه مصوبات برابر است، حيتوض به الزمـ ٤
اي  حرفه خدمات ارائه نحوه نييتع در رانيوز أتيه ١٣٩١ سال مصوبه ،ها داروخانه اداره
 يدارو صيتشخ: ليقب از يموارد شامل موصوف ييدارو خدمات اهم...)  وها  داروخانه در

 بودن معتبر و شده زيتجو يدارو بودن ياصل صيتشخ مربوط، پزشک توسط شده زيتجو
 يدارو عوارض و مصرف نحوه خصوص در ماريب به الزم حاتيتوض ارائه آن، مصرف خيتار

  .دباش مي...  و مربوط پزشک توسط شده زيتجو يبيترک يداروها ساخت از،ين مورد
 تيشکا رد بر يمبن ستهيشا ميتصم صدور معنونه موارد به توجه با خاتمه در
  ».استدعاست مورد مطروحه

 بهداشت، وزارت يحقوق امور دفتر ١٤/١٢/١٣٩٦ـ  د/٦٢٢١/١٠٧ شماره نامه متن
  :است ريز قرار به يپزشک آموزش و درمان

  زاده يتق خانم سرکار«
  دولت مصوبات از دفاع وها  نامه بتصوي و حيلوا ميتنظ امور محترم استير
  سالم ياهدا با

 انيلطف قاسم يآقا تيشکا موضوع ٩٦/٨٤٤ کالسه پرونده خصوص در احتراماً
 و ٩٠٢٠٢٥ ،٩٠٢٠٢٢ ،٩٠٢٠٢١ ،٩٠٢٠٢٠ ،٩٠٢٠١٥ يکدها ابطال خواسته به يهمدان

 شماره نامه تصويب موضوع سالمت خدمات ينسب ارزش کتاب از ٩٠٢٠٢٦
  :رسد يم استحضار به ليذ مراتب رانيوز أتيه ٩/٦/١٣٩٦ ـ هـ٥٤٢٤٠ت/٧٠٣٥٨
 مذکور مصوبه الذکر از فوق يکدها که ادعا نيا با يميتقد دادخواست در نامبردهـ ١

 که موضوع نيا اعالم با نيهمچن و دارد رتيمغا کشور يهمگان مهيب قانون ١ ماده ٧ بند با
 پرداخت يمال بار و ندينما يم يخوددار مذکور مصوبه ياجرا از مهيبهاي  سازمان

 در اشاره مورد يکدها ابطال يمتقاض است گرفته قرار گذار مهيب عهده بر آنهاي  نهيهز
  . است شده سالمت خدمات ينسب ارزش کتاب

 يدائم احکام قانون ٩ ماده الف بند به مستند سالمت خدمات ينسب ارزش کتابـ ٢
 و درمان بهداشت، وزارتهاي  زارتخانهو مشترک شنهاديپ به کشور توسعههاي  برنامه

 دييتا از پس کشور بودجه و برنامه سازمان و ياجتماع رفاه و کار تعاون، ،يپزشک آموزش
  .است دهيرس رانيوز أتيه بيتصو به کشور سالمت مهيب يعال يشورا

 مهيب يعال يشورا توسعه،هاي  برنامه دائم احکام قانون) ٩( ماده) الف( بند مطابقـ ٣
 ارزش يبازنگر به نسبت ديجد سال شروع از قبل ساله هر است مکلف کشور متسال
 و درمان بهداشت، خدمات دهندگان ارائه هيکل يبرا سالمت خدمات تعرفه نييتع و ينسب
 دييتا از پس را مراتب و اقدام يخصوص و يغيردولت و يدولت از اعم کشور در صيتشخ

 ارزش نييتع لذا. دينما ارائه رانيوز أتيه به بيتصو جهت کشور بودجه و برنامه سازمان
 ياصل فيوظا از سالمت خدمات دهندگان ارائه هيکل جهت سالمت خدمات تعرفه و ينسب

 يبرا ينسب ارزش نييتع اساس نيا بر و باشد مي کشور سالمت مهيب يعال يشورا موکد و
 يقانون فيتکال از يکي باشد مي سالمت خدمات جمله از که زين ييدارو خدمات تيريمد

  . است بوده مذکور يشورا
 يگذار ارزش و يسامانده به جانبه همه طور به مجموعه نيا که نمايد مي اشارهـ ٤

 خدمت مثال عنوان به که ينحو به پرداخته ييدارو و يصيتشخ ،يدرمان يتهايفعال هيکل
 تيماه ميمستق طور به که ٩٠١٩٠٠ کد با ساعت هر يازا به دادگاه در يپزشک گزارش

 خدمات هيکل است نيا بر. باشد مي کد يدارا کتاب نيا در زين ندارد يدرمان و يصيتشخ
 انهيسال طور به) AMA( کايآمر يپزشک انجمن توسط که مذکور کتاب در زين ييدارو
  .باشند مي مشخص کد يدارا شود، مي يرسان روز به ايدني کشورها هيکل يبرا

 وزارت فيوظا و التيتشک قانون ١ ماده ١٥ بند وفق است حيتوض به الزمـ  ٥
 و يصيتشخ خدماتهاي  نهيهز محاسبه يمبان نييتع يپزشک آموزش و درمان بهداشت،

 فيوظا از...  و يغيردولت و يدولت بخش درها  تعرفه نييتع و يستيبهز ،ييدارو ،يدرمان
 ياستهايس  ٩ ـ ٦ بند برابر نيهمچن. باشد مي يپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 سالمت يمراقبتها و خدمات تعرفه نيتدو زين يرهبر معظم مقام يابالغ سالمت يکل
 و يدولت بخش يبرا کساني يواقع يفن حق با افزوده ارزش اساس بر و شواهد بر يمبتن

 توجه با و راستا نيا در لذا. است شده اعالم وزارتخانه نيا فيوظا از يغيردولت
 يصيتشخ فيوظا بر نهادن صحه و يساز شفاف و متبوع ارتوز يتيحاکم يتهايمسئول به

 بر کشور سالمت خدمات ينسب ارزش کتاب نيتدو يپ در داروساز، پزشکان يدرمان
 و تهايمسئول و خدمات يذات تيماه بر بنا و گرفته صورت يجهان ياستانداردها يمبنا

 داروسازان خدمات نکهيا به توجه با و ارائه گاهيجا و شکل و داروسازان يالزام مداخالت
 گردد، مي محسوب يدرمان يصيتشخ خدمات ياصل ارکان جزو سالمت نظامات در

 يپزشک مختلف موسسات در ارائه يبرا يخدمت يکدها يط آن در الزم ياستانداردها
  .است گرفته قرار حيتصر مورد

 در ماريب ييراهنما و ماريب به دارو حيصح ليتحو که آنجا از است، ذکر به الزمـ  ٦
 توسط که يخدمات نيبنابرا دارد ياريبس تياهم داروها حيصح مصرف يچگونگ مورد
 مارانيب درمان چرخه کننده ليتکم و درمان نديفرا از يبخش شود، مي انجام داروساز دکتر
 هر يازا به ييسرپا نسخ يبرا ييدارو خدمات تيريمد قالب در خدمات نيا. باشد مي

 تيريمد استاندارد است ذکر به الزم است، شده فيتعر يالملل نبي استاندارد مطابق نسخه
 و نيتدو يپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسط قانون مطابق ييدارو خدمات
  .باشد مي يالزام کشور سراسر در آن تيرعا و است شده ابالغ اجرا جهت

 يعال يشورا هرخانيدب و دارو و غذا معاونت يپاسخها ريتصو وستيپ به راستا نيا در
    ».گردد مي فاديا وستيپ به برداري بهره و استحضار جهت زين سالمت مهيب

 نيمعاون و سيرئ حضور با ٢٠/٦/١٣٩٧ خيتار در يادار عدالت وانيد هيأت عمومي
 از پس و شد ليتشک وانيد شعب دادرسان و مستشاران و رؤسا و يادار عدالت وانيد

  .است کرده مبادرت يرأ صدور به ريز رحش به آراء تياکثر با يبررس و بحث
  

  هيأت عمومي يرأ
 مصوب کشور يدرمان خدمات يهمگان مهيب قانون ٨ و ٧ مواد در نکهيا به نظر

 سال مصوب کشور توسعههاي  برنامه يدائم احکام قانون ٩ ماده الف بند و ١٣٧٣ سال
 خدمات حوزه در خدمات ينسب ارزش و تعرفه نييتع يبرا صرفاً رانيوز أتيه ،١٣٩٥
 در خدمات ينسب ارزش و تعرفه نييتع و است اراتياخت واجد يدرمان ،يصيتشخ
 وانيد هيأت عمومي و است رانيوز أتيه تيصالح از خارج ييدارو خدمات حوزه

 ابطال به يرأ ٢٨/١/١٣٩٧ ـ ٤٤ شماره دادنامه شرح به مشابه موارد در يادار عدالت
 از خارج و قانون ريمغا تيشکا مورد يکدها نيابنابر است، کرده صادر مشابه مصوبه
 ١٣ و ٨٨ مواد و ١٢ ماده ١ بند استناد به و شد صيتشخ بيتصو مرجع ارياخت حدود
 خيتار از ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشک قانون
  .شود مي ابطال  بيتصو

  يبهرام محمدکاظمي ـ ادار عدالت وانيد هيأت عمومي سيرئ
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