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 اظهارنظر كارشناسي درباره:

استفساريه حاكم بودن قوانين و مقررات اداري مالي و استخدامي طرح »

 «هاي علوم پزشكي به سازمان انتقال خون ايراندانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

بر تبعيت اين مه سازمان انتقال خون ايران مبني( اساسنا31طراحان طرح استفساريه با استناد به ماده )

هاي ( و ادغام سازمان3131اي )هاي بهداري منطقهسازمان از مقررات اداري و مالي و استخدامي سازمان

نون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش موجب قاهاي علوم پزشكي بهاي در دانشگاهبهداري منطقه

( و قانون تشكيالت و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، قائل به حاكم بودن 3131پزشكي )

باشند. ن انتقال خون ايران ميهاي علوم پزشكي به سازماقوانين و مقررات اداري، مالي و استخدامي دانشگاه

ارائه نشده و اصالحات وارد بر ماده  3(31هدف رفع ابهام از محتواي ماده ) واقع طرح استفساريه مذكور بادر

 مذكور مبناي اصلي پيشنهاد طرح حاضر بوده است. در ادامه به بررسي ابعاد مختلف طرح خواهيم پرداخت.

 

 ارزيابي طرح 

سسات آموزشي و ها و مؤشگاهنلزوم تبعيت سازمان مذكور از قوانين حاكم بر دا». در مقدمه توجيهي طرح، اشاره به 3

عنوان يكي از داليل توجيهي ارائه ن طرح نتيجه استدالالت خود را بهدهندگاكاشف از آن است كه پيشنهاد« وهشيپژ

 سوموهفتاد. شرح و تفسير قوانين، موضوع اصل از مصاديق مصادره به مطلوب است اند كه اين امر منطقاًطرح ذكر كرده

و لذا در مقام اجرا  بوده اي از قانون از بدو تصويب با ابهام روبرومصداق دارد كه مطلب يا نكتهردي قانون اساسي، در موا

خون ايران از بدو اساسنامه سازمان انتقال  (31)پذير باشد. مفاد ماده هاي مختلف امكانعلوم يا به شيوهچگونگي آن نام

اي هاي منطقهها به سازماناي بهداري استانهاي منطقهانتا زمان تغيير وضع حقوقي سازم 3131 ماهتصويب در خرداد

روشن و عاري از ابهام بوده  كامالً 2هاي علوم پزشكيو سپس ادغام در دانشگاه 3131ها در سال بهداشت و درمان استان

نفسه واجد يحاكي از آن است كه ماده مذكور فو بدون بروز هرگونه ترديدي به مورد اجرا گذارده شده است. اين امر 

كنون در معناي آن اختالف نظري بروز نكرده است. تغييرات صورت گرفته در مقررات گونه ابهامي نبوده و نيست و تايچه

، واسطه تصويب قوانين ديگر، مانند قانون نظام هماهنگ پرداختمالي و معامالتي سازمان مذكور بهاستخدامي، اداري، 

با توجه به اصول  و (31)ا قانون ديگر، نيز بر پايه و اساس پذيرش مفاد ماده هقانون مديريت خدمات كشوري و ده

  ده است.ه ابهامي در اين زمينه مطرح نشگونمراجع حقوقي قوه مجريه بوده و تاكنون هيچيد حقوقي، مورد تأي

                                                                                       

 .باشدها مياي بهداري استانهاي منطقهاستخدامي سازمان و استخدامي تابع جميع مقرراتسازمان از نظر مقررات مالي و معامالتي  - (31)ماده  . 1

هاي علوم ها و دانشكدهها در دانشگاهاي بهداشت و درمان استانهاي منطقهسازمان» 31/31/3111شوراي عالي اداري مورخ  1111( مصوبه شماره 3موجب ماده )به . 2

هاي ياد شده كه از اين پس دانشگاه ها و دانشكدههاي مزبور به دانشگاهها و نيروي انساني سازمانظايف، تعهدات اعتبارات، تجهيزات، داراييپزشكي كشور ادغام و كليه و

 .«اندشوند انتقال يافتهناميده مييا دانشكده علوم پزشكي و خدمات درماني 
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. است (31)بعدي بر ماده  آنچه مبناي اصلي طرح اين استفساريه شده ابهام در محتواي ماده نيست، بلكه اصالحات وارده

 موجب قوانين الحق امري است بسيار شايع كه براي مراجع حقوقي قوه مجريه و مقننه كامالًنسخ يا اصالح قوانين سابق به

كنون توسط قوه مجريه مالحظه واسطه تصويب قوانين بعدي نيز تا( به31). اصالحات قانوني وارد بر ماده شناخته شده است

ده است. عدم طرح ابهام توسط مجريان قانون در م موضوع طرح پيشنهادي ايجاد نشاما هرگز ابها ،ل قرار گرفتهشده و مالك عم

بازه زماني تقريباً سي سال و انجام اصالحات متعدد و متوالي در مقررات استخدامي سازمان انتقال خون ايران از نقطه عزيمت 

و بلكه هزاران كنش حقوقي قوه مجريه در رابطه با اصالح قوانين سابق به صرفاً يكي از صدها  3131مقررات استخدامي سال 

ني كامالً روشن برخوردار و از مورد بحث كه از ابتدا از مضمو (31). بنابراين ماده انين الحق در موارد مشابه استموجب قو

ته است كه اصالحات آن نيز در مقاطع زماني وسيله قوانين ديگر مورد اصالح قرار گرفهگونه ابهامي مبري بوده در گذر زمان بهر

توان پس از كنون بدون تشكيك اجرا شده نمي( را كه تا31)مربوطه به مورد اجرا گذارده شده است. اصالحات وارد بر ماده 

قي هاي حقوقي و اعمال حقوها قانون مصوب، رويهگذشت سي سال اينك موجب ايجاد ابهام تلقي كرد. استفساريه حاضر با ده

 كند.قوه مجريه در سنوات گذشته مغايرت داشته آنها را نفي مي

به شرح باال، بايد توجه داشت كه قوانين و مقررات اداري،  (31). عالوه بر مردود بودن مبناي حقوقي ابهام ماده 1

( قانون 3ها، مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي موضوع ماده )دانشگاهها اختصاص به استخدامي، مالي و معامالتي دانشگاه

عالي يا پژوهش نيست،  موريت آنها آموزشكشور دارد و تعميم آن به مؤسسات دولتي كه مأ 31توسعه هاياحكام دائمي برنامه

توانند تابع سسات ميهمه مؤ جهكند و در نتيل ميعالي زائسسات آموزش ها و مؤمقررات خاص را در دانشگاهفلسفه اجراي 

 سامان ها طرح مشابه به داليل گوناگون باشد كهتواند سرآغاز ارائه دهها شوند. مفاد اين طرح ميمقررات اداري و مالي دانشگاه

مقررات  بر( اساسنامه مذكور عالوه31)سازد در ماده كالن اداري و مالي قوه مجريه را در معرض تهديد قرار دهد. خاطرنشان مي

 نيز ذكر شده است.« مقررات مالي و معامالتي»استخدامي 

 

 گيرينتيجه

. است( 31گونه كه بيان شد مبناي اصلي پيشنهاد طرح ارائه شده ابهام در محتواي ماده نيست، بلكه اصالحات وارده بعدي بر ماده )همان

توان پس از گذشت سي سال اينك موجب ايجاد ه نميكنون بدون تشكيك اجرا شدحات وارد بر ماده مذكور را كه تااما اصال

ر سنوات گذشته هاي حقوقي و اعمال حقوقي قوه مجريه دها قانون مصوب، رويهابهام تلقي كرد. لذا استفساريه حاضر با ده

انين و مقررات كند. در عين حال اين نكته مهم را نيز بايد مورد توجه قرار داد كه تعميم قوها را نفي ميمغايرت داشته و آن

عالي يا پژوهش نيست، فلسفه اجراي موريت آنها آموزش ها به مؤسسات دولتي كه مأمالي و معامالتي دانشگاهاداري، استخدامي، 

توانند تابع مقررات اداري سسات ميكند. در نتيجه همه مؤل ميرا زائ عاليسسات آموزشها و مؤررات خاص در مورد دانشگاهمق

ها طرح مشابه به داليل گوناگون باشد كه سامان كالن تواند سرآغاز ارائه دهكه مفاد اين طرح ميها شوند. ضمن اينمالي دانشگاه

 .باشدپاسخ استفساريه منفي شود پيشنهاد ميلذا  مجريه را در معرض تهديد قرار دهد،اداري و مالي قوه 

 

                                                                                       

 و درمان بهداشت، و فناوري و تحقيقات علوم، هايوزارتخانه عالي آموزش گسترش شوراي  هاي علم و فناوري كه داراي مجوز ازها و پاركپژوهشي و فرهنگستان ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي ودانشگاه ( ـ3)ماده  . 1

قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و  ويژههاي دولتي بهمقررات عمومي حاكم بر دستگاه و قوانين رعايت بدون باشند،مي ربطذي قانوني مراجع ساير و پزشكي آموزش

 و درمان بهداشت، و فناوري و تحقيقات علوم، وزيران  مورد به تأييد حسب كه امنا تهيئ مصوب تشكيالتي و استخدامي اداري، معامالتي، مالي، هاينامهآيين و مصوبات ارچوبچ  اصالحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در

 .كنندمي عمل رسد،مي مسلح نيروهاي كل ستاد رئيس تأييد به مسلح نيروهاي به وابسته تحقيقاتي  و عالي آموزش مراكز و هادانشگاه مورد در و جمهوررئيس تأييد به هافرهنگستان مورد در و پزشكي آموزش


