بسمه تعالی

501 728
5931 50 22
معاونت برنامه ریزی ،هماهنگی و امور حقوقی
دبیرخانه هیات های امناء و دبیر مجامع

جناب آقای مهندس شجری
سرپرست محترم گروه اول حسابرسی بهداشت و درمان

با سالم و احترام
عطف به امهه اههم

21088/42ههر 1092/9/08د خصهر

بمهه هوهیر مد ههمای ههم

د اشگمههم بم تصر ب هممت هنمی د اشگم ه برط ،عالم هی د د:
همد  11قمار هویر مد همای هق

هید د:

ماده  - 11كارمندان دولت و شهرداري ها و موسسات وابسته بانها كه بمناسبت انجام وظيفه عمداً يا
در نتيجه بي احتياطي خساراتي باشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد ميباشند
ولي هر گاه خسارات وارده مستند بعمل آنان نبوده و مربوط به نقص

وسصا ل ادارات و موسسصات

مزبور باشد در اينصورت جبران خسارت بر عهده اداره يا موسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال
حاكميت دولت هر گاه اقداماتي كه بر حسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون بعمل آيد
و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور بپرداخت خسارات نخواهد بود .
ز ط فی همد مد ام د زه
بنمب

قهر ام عههرهی وشهر سهد د اشهگمههم امهش هشههر ی ههیبماهنم

همأت هنمی د اشگم اهی تر ام هصرب ی هغم همد مد ام د اهه بماهم د هد

هوهیر

خوم تی قلهم د اهم م و ب هرجب همد  11هذور ب عهم وم ونم سد
مک هصربمت هممت همی هنم هغم همد هذور د ابرد
اهرد امپ د خد حق بمه "هویر مد همای هم

امود یاچ و بعضی هممتهمی هنم تصر ب

" سد ا هویر مد همای د اشگم سهحضهم د اهم

و ب هرجب بنم ب همد  48قمار ب امه پنجم ترسع د اشگمههم ز اظ هق
وم ونم

هم

هنم هی بمانم بنمب

هوهثنی ز هق

ت سهخم هی پ د خد ب

ت عهرهی حموم ب دسهگمههمی ج ی بهرد

تهمبم هصهربمت همهمت

هممت هنم هی تر ام ب ی حهم د ز وم ونم خرد هش ن بمهه ههمی هخهلهف اظمه

بمه هویر مد د هقمبل اخم

ثم ث،بمه عه

پس اهم ز

به عنهر پ د خهد ههمی پ سهنلی اجهمم
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دهم حهی سم دسهگمههمی ج ی همانم ز تخما هم هرسومت د هی امش هی تر انم به سههنمد ههمد
 28قمار

حمق هر دی به قهمار تنظهمم بخشهی ز هقه

عهبم ت فمهی قم م هشمبهی

ت ههم ی د هد هصهب سهم 1002

ز هحهل

هعهر د ام

رونوشت:

-

جناب آقای مهندس موهبتي معاون محترم برنامه ريزی ،هماهنگي و امور حقوقي جهت استحضار

-

جناب آقای دكتر نجفي خواه قائم مقام محترم معاونت برنامه ريزی ،هماهنگي و امور حقوقي جهت استحضار

-

رياست محترم دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکي /موسسه ها جهت استحضار و انجام اقدامات الزم

نشانی پستی :تهران-شهرک قدس (غرب)،فاز ، 5خيابان سيماي ايران  ،ساختمان ستاد مركزي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی،طبقه15بلوک A
تلفن تماس01255418 :

