






           4/5/1388: تاريخ         

          375: شماره دادنامه       

 88/297: پرونده كالسه       

 .هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: مرجع رسيدگي       

 .خانم مهناز مقدم: شاكي       

 عدالت اداريشعب اول و چهارم ديوان  اعالم تعارض آراء صادره از: موضوع شكايت و خواسته       

موضوع شكايت رامش صفرزاده به طرفيت  86/1467رسيدگي به پرونده كالسه  الف ـ شعبه اول ديوان در: مقدمه     
بازنشستگي و  خواسته عدم احتساب سابقه خدمت و عدم رد كسورات وليعصر و سازمان تأمين اجتماعي به بيمارستان

چنين رأي صادر  22/5/1387مورخ  1251به شرح دادنامه شماره تقاضاي احتساب سابقه خدمت در سالهاي مربوطه، 
پزشكان و پيراپزشكان مشموالن قانون مذكور از لحاظ حقوق و  قانون خدمت 11نموده است، نظر به اينكه به موجب ماده 

نظام هماهنگ  نونجمله بيمه عمر و درمان و حادثه و ساير مزايا تابع مقررات استخدام كشوري و قا مزايا و امور رفاهي از
پرداخت حق بيمه به صندوق بازنشستگي كشوري  باشند، بنابراين اداره طرف شكايت مكلف به پرداخت كاركنان دولت مي

اجتماعي نداشته، عليهذا شكايت به كيفيت  در وجه صندوق سازمان تأمين بوده و دليلي بر الزام به پرداخت حق بيمه
خصوص  در. گردد نبوده، قرار رد شكايت در اين خصوص صادر و اعالم مي سازمان تأمين اجتماعي مطروحه متوجه

عدم ارائه دفاعيه و عدم احراز پرداخت  طرفيت بيمارستان وليعصر از توابع دانشگاه علوم پزشكي تهران به لحاظ شكايت به
صندوق بازنشستگي  الذكر به فوق 11پرداخت حق بيمه مقرر در ماده  حق بيمه مربوطه حكم به ورود شكايت در حد

 ب ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده كالسه. نمايد طرف شكايت صادر و اعالم مي كشوري از ناحيه اداره

ـ سازمان تأمين 2تهران ـ سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي1موضوع شكايت خانم مهناز مقدم به طرفيت  86/1654
زمان طرح خدمتي پرستاري به شرح دادنامه شماره  ه سابقه بيمه بازنشستگيما 24اجتماعي شعبه يك تهران به خواسته 

نموده است، شعبه با توجه به مفاد و محتويات پرونده و دقت در متن لواح  چنين رأي صادر 13/7/1387مورخ  1270
مبني بر  ( داميسازمان امور اداري و استخ(  1/6/1376مورخ  6449/51شكايت به خصوص نظريه شماره  جوابيه طرفهاي

كساني كه دوره طرح خود را  گردد و اشتغال مجدد اينكه خدمت ايام اجراي طرح جزء سوابق خدمتي محسوب نمي
تواند  بيمه و كسور بازنشستگي در دوران اجراي طرح نيز نمي گذرانند، نياز به استخدام جديد دارد و كسر اشتباهي حق مي

 ذا شعبه شكايت مطروحه را غير وارد تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعالمبنمايد، عليه ايجاد حقي براي نامبرده

البدل شعب ديوان  دادرسان علي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و. گردد مي
 .نمايد رأي ميآراء به شرح آتي مبادرت به صدور  تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت

 رأي هيأت عمومي

ب ـ طبق ماده يك قانون مربوط به خدمت پزشكان و . رسد مي الذكر محرز بنظر هاي فوق تعارض در مدلول دادنامه  الف ـ
آموزش  از مراكز 1/4/1367افراد ايراني با تحصيالت فوق ديپلم و باالتر كه پس از تاريخ  كليه«  1375پيراپزشكان مصوب 

خدمت آنان از سوي وزارت بهداشت،  شوند و التحصيل شده يا مي پزشكي در داخل و يا خارج از كشور فارغعالي گروه 
ماه اول پس از فراغت از تحصيل خود را در  24مكلفند حداكثر مدت  گردد، درمان و آموزش پزشكي مورد نياز اعالم مي

در  و» .ش پزشكي و تشكيالت تابعه آن خدمت نمايندوزارت بهداشت، درمان و آموز  مورد نياز داخل كشور و در مناطق
هاي  مرخصي( امور رفاهي  قانون مزبور تصريح شده است كه مشموالن اين قانون از لحاظ حقوق و مزايا و 11ماده 

 تابع قوانين و) بيمه عمر و درمان و حادثه و ساير مزايا  استحقاقي، استعالجي، بدون حقوق، پاداش، كمكهاي غير نقدي و
گردند  باشند و چنانچه به دستگاه ديگر معرفي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مي مقررات استخدام كشوري و



الذكر  نظر به مراتب فوق. خواهند بود باشند، تابع ضوابط حقوقي و رفاهي آن دستگاه كه داراي مقررات استخدامي خاص مي
مذكور كه مقرر داشته آن عده از مشموالن اين قانون كه در مدت خدمت  ونقان 11الحاقي به ماده  3و عنايت به تبصره 
 ) 1354 نظامهاي حمايتي ديگري نيستند، با پرداخت حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي مصوب مقرر تحت پوشش

رفت، دادنامه شده قرار خواهند گ شده در قانون ياد بيني تحت پوشش حمايتهاي پيش) توسط مشمول و دستگاه ذيربط 
ماه خدمت طرح پرستاري  24متضمن ضرورت احتساب مدت  حدي كه شعبه اول ديوان در 22/5/1387مورخ  1251شماره 

قانون ديوان  43ماده  19ماده  2اين رأي به استناد بند . باشد موافق قانون مي با رعايت مقررات مربوط است صحيح و
 .االتباع است الزم ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابهبراي شعب ديوان و  1385اداري مصوب  عدالت

 
 رازيني رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي
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