
 

 جناب آقای دکتر فاضل

 رئیس محترم هیأت مدیره نظام پزشکی شهرستان سبزوار 

 با سالم و تحیت

 :در خصوص تأسیس شورای حل اختالف مراتب ذیل را به استحضار میرساند جنابعالیبازگشت به نامه ، احتراماً

شورای حل اختالف زیرمجموعه دادگستری محسوب می گردد و در هر استان یک معاونت شورای حل  .1

شهرستان ها معموالً رئیس اختالف زیر نظررئیس کل دادگستری فعالیت می نماید و در 

 .مدیریت می نمایدشهرستان امور شورای حل اختالف رادادگستری

تشکیل شوراهای ،آن قانون 2و تبصره ماده  1931براساس قانون تاسیس شورای حل اختالف مصوب  .2

 .می باشدتخصصی ممکن

نفر عضو علی البدل نیز تعیین  هر شعبه شورای حل اختالف دارای سه نفر عضو اصلی می باشد و یک .9

 .شود می

 .یک نفر قاضی نیز از طرف دادگستری برای هر شعبه شورای حل اختالف معرفی می گردد  .1

بهتر است که کلیه اعضای اصلی و علی البدل از بین جامعه پزشکی  در مورد شورای حل اختالف پزشکی .5

ان از بین دندانپزشکان حاذق انتخاب شود و باتوجه به وفور پرونده دندانپزشکی حداقل یک نفر از ایش

 .باشد

 .یک نفر کارمند نیز تحت عنوان دبیر شعبه معرفی می شود .6

ط عوامل دادگستری توس نیز وآموزش میگردد صادر دادگستری وسیله به دبیر و ءاحکام کلیه اعضا .7

 .صورت می پذیرد

محل برگزاری جلسات الزم است که در نظام پزشکی تعیین شود و امور اداری مربوطه می تواند در نظام  .8

 .فقط در دادگستری صورت گیرد cmsپزشکی و ثبت

برای ثبت شکایت حتماً باید فرد شاکی یا شاکیه ثنا داشته باشد و شکایت را دردفتر خدمات قضایی ثبت  .3

 .نماید 

به اداره شورای حل اختالف رفته یا آن که شکایت های مطرح در دادسرا به شورای  cmsشکایت از طریق  .11

 .حل اختالفارجاع می شود 

بوده و چنان چه منجر به  )مطالبه دیه یا ارش(پرونده های مطروحه در امور پزشکی معموالً از نوع کیفری  .11

سازش شود رضایت از شاکی به طور کامل و همه جانبه اخذ می گردد و در پرونده ثبت می شود و به 

 .وتائیدمینمایدءو قاضی نیز گزارش اصالحی را امضااعضایشعبهشورامیرسد ءامضا



 

فرضاً دریافت هزینه های درمانی علیرغم آن که شاکی دیه خود را (محتمل است که پرونده حقوقی اما  .12

انونی شده باشد در این صورت مطالبه شود یا آن که بیمار متحمل هزینه بیش از تعرفه ق )دریافت کرده

                     قاضی قرار الزم را صادر  شده و در پرونده ثبت می گردد و سازش روی دهد صورتجلسه نچهههههههههه چنا

 د.نمای می

 چنانچهه میلیون تومان رأی داده و رأی  21پرونده حقوقی به سازش ختم نگردد قاضی می تواند تا  چنانچه .19

ل اختالف دادگستری مورد اعتراضقرار نگیرد و قطعی شود جهت اجرا به واحد اجرای احکام شورای ح

 ارجاع خواهد شد

رد پرونده های کیفری و چه در مورد پرونده های حقوقی هیچ سقفی برای سازش وجود ندارد چه در مو .11

 .و فرضاً می توانمبلغ یک میلیارد تومان را مورد سازش قرار داد 

اعضای اصلی شورا و دبیر می توانند برای آموزش پرونده های ویژه پزشکی با هماهنگی قبلی یک روز  .15

 .حل اختالف دادگستری تهران حضور بیابند  23ع اداری را از اولوقت در مجتم

 

 

 دکتر محمدرضا خردمند

 سازمان کل نظام پزشکی معاون انتظامی


