اقدامات معاونت حقوقی و امور مجلس

وزارت بهداشت زیر ذرهبین

ویــــژهنامه

شهریور 1401

32

دفــاع مؤثــر از دعــاوی مطروحــه علیــه
دســتگاه در دعــاوی مطروحــه در محاکم قضایی
از جملــه دیــوان عدالــت اداری و دادگاههــای
عمومــی حقوقــی کــه منجــر بــه اخــذ آرای
متعــدد بــه نفــع وزارت متبــوع گردیــده اســت.
پیگیــری شــکایات کیفــری و پروندههــای
مطروحــه در محاکــم کیفــری
وصــول مطالبــات بــا اقدامــات مؤثــر از
جملــه ضابطهمنــد نمــودن تقســیطهای
بدهــی ،تعامــل بــا ادارات اجــرای اســناد رســمی،
پیگیریهــای مســتمر کارشناســان حقوقــی،
اقــدام بــه وصــول حداکثــری مطالبــات قانونــی
دولــت در ســالهای اخیــر نمــوده اســت بــه
گونــهای کــه میــزان مطالبــات دولــت از 15
فروردیــن مــاه تــا  15مــرداد مــاه ســال 1401
تاکنــون مبلغــی بالــغ بــر 216/000/000/000
میلیــارد ریــال وصــول گردیــده اســت.
ی اجراییههــای مربوطــه
صــدور و پیگیــر 
بــه اســناد تعهــد دانشــجویان بورســیه و
ارزبگیــر ،متعهدیــن مســتنکف از خدمــت و
منصرفیــن از تحصیــل بالــغ بــر  500فقــره
تشــکیل جلســات کمیســیون عالــی
تعییــن تعهــدات بــه منظــور بررســی و اخــذ
تصمیــم نســبت بــه اســتعالمات واصلــه از
ســوی دانشــگاهها ،مؤسســات و مراکــز تابعــه
و همچنیــن ســایر مراجــع قضایــی از جملــه
دیــوان عدالــت اداری
تشــکیل جلســات شــورای حقوقــی وزارت
متبــوع بــه منظــور بررســی ابهامــات موجــود در
اجــرای قوانیــن موضوعــه بــا حضــور اســتادان
رشــتههای حقوقــی و معاونیــن دادســتانی
تشــکیل جلســات شــورای حقوقــی
وزارت متبــوع بــا اســتفاده از صاحبنظــران و
حقوقدانــان زبــده از جملــه قضــات محتــرم
دادگســتری
اخــذ وثیقــه از دانشــجویان اعــزام بــه
خــارج
بررســی اســناد تعهــد ارســالی ازســوی
دانشگاه/دانشــکدههای علــوم پزشــکی در
ارتبــاط بــا پذیرفتــه شــدگان
تهیــه و ثبــت الیحــه دفاعیــه و حضــور در
جلســات رســیدگی بــه منظــور دفــاع مؤثــر از
حقــوق دولــت و وزارت متبــوع
بررســی قراردادهــا ،آییننامههــا،
دســتورالعمل هــا و تفاهمنامههــای واصلــه
(درون ســازمانی و بــرون ســازمانی)

اظهارنظــر حقوقــی در خصــوص
اســتعالمات واصلــه از واحدهــای زیرمجموعــه،
دانشــگاههای علــوم پزشــکی و ســایر
مؤسســات وابســته
پاســخگویی بــه ابهامــات در خصــوص
ضوابــط و مقــررات مــاک عمــل وزارت متبــوع
اداره دعاوی
عــدم ابطــال بنــد (هـــ) دفترچــه راهنمــای
ثبتنــام آزمــون اســتخدامی دانشــگاههای
علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی
کشــور ســال  1399بــا اخــذ وحــدت مــاک از رأی
شــماره  140009970906010288مــورخ 1400/5/20
هیــأت تخصصــی اســتخدامی دیــوان عدالــت
اداری ،قابــل ابطــال تشــخیص نگردیــد.
عــدم ابطــال تبصــره ذیــل مــاده ()24
شــیوهنامه پذیــرش دانشــجوی بومــی بــه
شــماره  100/194مــورخ  1394/02/20وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی مبنــی
بــر ممنوعیــت انجــام تعهــد در مناطــق محــروم
بــرای فار غالتحصیــان دوره تخصــص در مرکــز
اســتان ،در حــدود اختیــارات مرجــع وضــع بوده
و مغایرتــی بــا قوانیــن مزبــور نداشــته و قابــل
ابطــال نمیباشــد.
عــدم ابطــال آن قســمت از نامــه شــماره
 3938مــورخ  1388/01/15وزارت بهداشــت ،درمــان
و آمــوزش پزشــکی بــا ایــن عبــارت کــه « ...ضمنـ ً
ـا
تجویــز و ســاخت عینک طبی توســط کارشناســان
بینایــی ســنجی در یــک مــکان مشــروط بــه اخــذ
مجــوز دفتــر کار و پروانــه مؤسســه ســاخت و
فــروش عینــک طبــی ...بالمانــع میباشــد »...در
حــدود اختیــارات مرجــع تصویــب کننــده بــوده و
مغایرتــی بــا قوانیــن و مقــررات مذکــور نداشــته و
قابــل ابطــال نمیباشــد.
عــدم ابطــال فــراز پایانــی نامــه شــماره
402/4347د مــورخ  1396/02/24مدیــرکل دفتــر
نظــارت و اعتباربخشــی امــور درمــان وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا ایــن
عبــارت کــه « ...چنانچــه اپتومتریسـتها پروانــه
ســاخت و فــروش عینــک طبــی را عالوهبــر مجوز
دفتــر کار اپتومتری دریافت کرده باشــند ،ســاخت
و فــروش در محــل مؤسســه بالمانــع میباشــد».
در حــدود اختیــارات مقــام صادرکننــده بــوده و
مغایرتــی بــا قوانیــن و مقــررات مذکــور نداشــته
و قابــل ابطــال نیســت.
عــدم ابطــال بندهــای ( )3و  5اطالعیــه
شــماره  13چهــل و نهمیــن دوره آزمــون پذیرش

دســتیار تخصصــی پزشــکی
عــدم ابطــال مــاده  42دســتورالعمل اجرایــی
برگــزاری آزمــون اســتخدامی ،مصــوب 1391/9/1
هیــأت امنــای دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد
عــدم ابطــال مصوبــه مــورخ 1397/6/7
هفتادمیــن جلســه شــورای عالــی برنامهریــزی
علــوم پزشــکی کــه متضمــن اتخــاذ تصمیماتــی
درخصــوص انتقــال دانشــجویان ایرانــی شــاغل
بــه تحصیــل در دانشــگاههای خــارج از کشــور
در رشــتههای علــوم پزشــکی اســت
عــدم ابطــال مــاده ( )10آییننامــه معاینــه
و معافیــت پزشــکی مشــموالن خدمــت وظیفــه
عمومــی (موضــوع تصویبنامــه شــماره
/21152ت49519هـــ مــورخ  1393/03/24هیــأت
وزیــران) دائــر بــر ممنوعیــت بهرهمنــدی
همزمــان از دو معافیــت تحصیلــی و پزشــکی
عــدم ابطــال قســمت اخیــر بنــد مراکــز
مشــمول از شــیوهنامه نحــوه اعطــای امتیــازات
و اولویــت جــذب نیروهــای درگیــر مســتقیم
بــا بیمــاری کرونــا در آزمونهــای اســتخدامی
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
(موضــوع بخشــنامه شــماره /209/101260د
مــورخ  1399/12/20مدیــرکل منابــع انســانی
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی)
در خصــوص عــدم تعلــق امتیــاز بــه کارکنــان
واحدهــای ســتادی در آزمــون اســتخدامی و
بنــد ( )6بخشــنامه شــماره /2/3705د مــورخ
 1400/03/06معاونــت توســعه مدیریــت و
منابــع دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات
بهداشــتی درمانــی اســتان اصفهــان
عــدم ابطــال مبنــا قــرار گرفتــن کتــب «ارش
و دیــه انــدام فوقانــی و تحتانــی» و «پژوهشــی
در نقــص عضــوی و ارش» و قســمت «ج» بنــد
 3-3دســتورالعملهای مهــم اجرایــی ســازمان
پزشــکی قانونــی کشــور ویرایــش پاییــز 1395
عــدم ابطــال بخشــنامه شــماره 61753؍-655
30؍6؍ 1399رئیــس ســازمان غــذا و دارو کــه در
راســتای تنظیــم و تنســیق امــر توزیــع دارو و
مشــخص کــردن چگونگــی عرضــه داروهــای
آگونیســت در داروخانههــا صــادر شــده اســت
عــدم ابطــال ردیــف  8فصــل ســوم
دســتورالعمل اجرایــی ضوابــط احــراز ســامت
جســمانی و روانــی (صالحیــت پزشــکی)
متقاضیــان انــواع گواهینامههــای رانندگــی
عــدم ابطــال مــاده  10آییــن نامــه تأســیس
و فعالیــت شــرکت هــای پخــش فرآوردههــای

