


 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٢٣١٣	:شماره دادنامه

  1398؍7؍30	:تاريخ دادنامه
  916؍97، 3764؍97، 483؍98: شماره پرونده

  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: مرجع رسيدگي

  يسري جهانگيري:امير طريقي، سيدحسين جاللي و خانم : آقايان: شاكي

وزير بهداشت، درمان و آموزش  1394؍5؍17-100؍404بخشنامه شماره  2ابطال بند : موضوع شكايت و خواسته
  	پزشكي

وزير  1394؍5؍17- 100؍404بخشنامه شماره  2ابطال بند 	آقاي امير طريقي به موجب دادخواستي) الف: گردش كار	
  :را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم كرده است كه	بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

همان طور كه مستحضر هستيد پس از تصويب قانون اصالح : رياست محترم ديوان عدالت اداري با سالم و احترام	"	
ماه  9آن به دولت اجازه داده شده است مرخصي زايمان مادران را به  2قوانين تنظيم خانواده كه مطابق تبصره 

 92091طي بند اول تصويب نامه شماره  1392؍4؍19افزايش دهـد، هيأت دولت جمهـوري اسالمي ايران در تاريخ 
ماه تمام با پرداخت حقـوق و  9را ) اعم از بخش دولتي و غيردولتي( مـدت مـرخصي زايمـان همـه زنـان شاغـل 

متعاقباً وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در بخشنامه اي كه برخالف . فـوق العاده هاي مربوطه تعيين نمود
- 100؍404ب نامـه هيأت وزيـران و خصوصـاً قـوانين تامين اجتماعي است طي بخشنامه شماره متن قانون و تصوي

اين ! محاسبه نمود) طرح ضريب كا(ماه از مرخصي زايمان را جزو دوره تعهد خدمت پزشكان  4صرفاً  1394؍5؍17	
  :مساله در حالي است كه

ماه بود و در قوانين براي وزير اختياري در تعيين زمان  6 مطابق قوانين سابق تامين اجتماعي، مرخصي زايمان: اوالً	
  .به عنوان مرخصي زايمان در نظر گرفته نشده است) ماه 4( كمتري 

آن و تصويب نامه هيأت وزيران، مبني بر  2با تصويب قانون اصالح قوانين تنظيم خانواده و صراحت تبصره : ثانياً	
ماه مصرح در بخشنامه وزير بهداشت، درمان و  4ن هر مدتي اعم از ماه تعيي 9افزايش مدت مرخصي زايمان به 

  .آموزش پزشكي، غير قانوني وخالف صريح قانون مدون و تصويب نامه مصوب مرجع باالتري چون هيأت وزيران است

سنوات  همان طور كه از مر صريح قانون و خصوصاً تصويب نامه هيأت وزيران بر مي آيد، مرخصي زايمان جزو: ثالثاً	
ماه از مدت مرخصي زايمان جزو سوابق كاري مادر به  5كاري زن به حساب مي آيد، در حالي كه در بخشنامه وزير 

  .دارد 1392؍4؍19-920910حساب نيامده و از اين رو مخالف آشكار با قانون و تصويب نامه 

با عمومات قانوني همخواني دارد، كه  1394؍9؍1-100؍770وزير بهداشت در بخشنامه ديگري به شماره : رابعاً	
 770ماهگي مشخص كرده است به اين معنا كه مطابق بخشنامه  9محل دريافت حقوق دوره مرخصي زايمان را تا 

مي باشند، در حالي ) از دانشگاه يا بيمه حسب مورد( ماه مستحق دريافت حقوق  9مادران مشمول طرح ضريب كا تا 
ماه از اين دوره كه بابتش حقوق دريافت شده جزيي از خدمت مادر  5ت مد 404كه مطابق بخشنامه شماره 

ماه باقيمانده اقـدام  5ماهه مرخصي زايمان، نسبت به انجام تعهد  9محسوب نشده و مادر مي بايد پس از پايان دوره 
تصويب نامه چنين تناقضي از آنجا ناشي مي شود كه مطابق صراحت . كرده و مجدداً بابت آن حقوق دريافت دارد

ماهه زايمان با داشتن حقوق كامل اعطا شده است و از اين رو قطعاً مي بايد مدت آن جـزو  9هيأت وزيران، مرخصي 
اينكه اين 	كما. دوره خـدمت مادران پزشكي كه مشغول گـذراندن دوره طرح تخصص خود هستند محسوب گردد



و براي مشمولين قوانين استخدامي در بخش دولتي،  مدت براي مشمولين قوانين تامين اجتماعي در بخش خصوصي
  .جزئي از سنوات مادران استفاده كننده از مرخصي زايمان محسوب مي گردد

قانون اساسي، مشخصاً بخشنامه وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تبعيضي بين  3از اصل  9مطابق بند : خامساً	
ماه از دوره طرحشان  4زيرا دسته اول صرفاً . برقرار مي كندمادران پزشك مشمول طرح تخصصي و ساير مادران 

  .ماه مرخصي زايمان جزو سوابق ايشان منظور مي گردد9جزو سوابق خدمتي منظور مي گردد اما در خصوص بقيه كل 

 النهايه ضمن طرح مساله و با توجه به اينكه مطابق قوانين، مدت مرخصي زايمان، طبق قانون مجلس و تصويب نامه	
ماه است و در هيچ كجاي قانون، اختياري براي وزير جهت محدود كردن اين حق نسبت به پزشكان  9هيأت وزيران 

وزير بهداشت به حقوق  1394؍5؍17-100؍404بخشنامه شماره  2مشمول طرح وجود ندارد و از آنجا كه بند 
هاي خانواده و فرزندآوري را  مكتسبه مادران پزشك مشمول طرح تخصصي ضريب كا خدشه وارد كرده و بنيان

  ".متزلزل مي نمايد، بدين وسيله تقاضاي ابطال آن را دارم

  :متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است	

در هر زايمان به ازاي هر فرزند چهار ماه از مرخصي زايمان به عنوان دوره تعهد كليه متخصصين عام يا خاص  -2	"	
  	"	وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي-.قابل محاسبه مي باشد) غير هيأت علمي اعم از هيأت علمي و( 

در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب اليحه شماره 	
  :توضيح داده است كه 1397؍11؍1- 107؍1908

  رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري	"	

  با اهداي سالم	

موضوع شكايت آقاي امير طريقي به خواسته ابطال بند دوم  83836احتراماً در ارتباط با پرونده كالسه 	
ماه از مدت مرخصي  4وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع احتساب  1394؍5؍17-100؍404	بخشنامه

ه مي باشند به عنوان خدمت دوره تخصص مراتب زايمان متخصصين خانم كه در حال گذراندن تعهدات دوره مربوط
  :ذيل به استحضار مي رسد

شاكي وفق دادخواست تقديمي اعالم نموده است كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وفق بند دوم  -1	
به بخشنامه مذكور صرفاً چهار ماه از نه ماه مدت مرخصي زايمان متخصصين خانم كه در حال انجام تعهدات مربوط 

وي با استناد به ماده واحده قانون اصالح . دوره دستياري مي باشند به عنوان خدمات دوره تخصص احتساب مي گردد
هيأت  1392؍4؍19-46527ت؍92091و تصويب نامه شماره  1392قوانين تنظيم جمعيت و خانواده مصوب سال 

داشت، درمان و آموزش پزشكي گرديده وزير به 1394؍5؍17-100؍404وزيران متقاضي ابطال بند دوم بخشنامه 
  .است

ماده واحده  2در خصوص شكايت مطروحه الزم به ذكر است، استناد شاكي در دادخواست تقديمي به تبصره  -2	
كه وفق آن اعالم شده است، به دولت اجازه داده  1392قانون اصالح قوانين تنظيم جمعيت وخانواده مصوب سا ل

ان را به نُه ماه افزايش دهد و همچنين مصوبه هيأت وزيران به شماره شده است مرخصي زايمان مادر
زنان شاغل در بخشهاي ) قلو 2يك و ( كه برابر آن مدت مرخصي زايمان  1392؍4؍19-465257ت؍92091

همان گونه . دولتي و غير دولتي را نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده هاي مربوط تعيين كرده است مي باشد
كه مشاهده مي فرماييد، مستندات مذكور در خصوص افزايش مرخصي زايمان مستخدمين از شش ماه به نه ماه بوده 
و هيچگونه ارتباطي به احتساب مدت مرخصي زايمان متعهدين خدمت دوره دستياري به عنوان بخشي از تعهدات 

  .مربوطه ندارد



رت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نبوده، بلكه مشموالن بخشنامه مورد اعتراض شاكي مستخدمين وزا -3	
بخشنامه مذكور در ارتباط با متعهديني است كه با توجه به اسناد تعهد ايداعي به وزارت بهداشت، پس از 

تحصيل، متعهد به انجام خدمات مورد تعهد به ميزان اعالمي در مفاد سند مزبور در مناطق مورد نياز اين 	پايان
  .دوزارتخانه مي باشن

اين افراد مطمئناً حق استفاده از مرخصي زايمان را به مدت نه ماه دارند معهذا مدت مزبور جزو خدمات مورد  -4	
تعهد آنان كه ميزان آن در اسناد تعهد قراردادي مشخص و معين مي باشد محسوب نمي گردد و اتفاقاً بخشنامه مورد 

عليرغم اينكه مدت تعهدات قراردادي اين افراد در اسناد تعهد اعتراض شاكي در راستاي مساعدت با اين افراد بوده 
مشخص و معلوم است، با مساعدت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در بخشنامه مورد اشاره مقرر گرديده 

ماه از مدت مرخصي زايمان ايشان به عنوان خدمات مورد تعهد اين متعهدين احتساب و از مدت خدمت  4است كه 
  .ر گرددآنها كس

بر اين اساس در فرض لغو بخشنامه مورد اشاره ديگر حتي اين مدت نيز در مدت تعهدات اين متخصصين  -5	
احتساب نگرديده و اين افراد موظف به انجام مدت اعالمي در اسناد تعهد مي باشند، زيرا لغو بخشنامه به معناي 

وزارت بهداشت، درمان و « : توضيح اينكه. باشد احتساب نه ماه مدت مرخصي به عنوان تعهدات دوره تخصص نمي
آموزش پزشكي در راستاي اهداف و وظايف محوله و تامين بهداشت عمومي و ارتقاء سطح آن، نسبت به تربيت نيروي 
متخصص از طريق اجراي برنامه هاي آموزشي و بهداشتي وفق قوانين و مقررات اقدام مي نمايد و افرادي كه جهت 

هاي مختلف پزشكي انتخاب و گزينش مي شوند با توجه به مقاطع تحصيلي و مهارتهاي ديگر كه  تحصيل در دوره
براي پذيرش رشته ها و دوره ها وجود دارد، حسب مقررات موجود، ملزم به انجام خدمت در نقاط مورد نياز كشور به 

اوت اين افراد داراي تعهدات مختلف باتوجه به دوره هاي مختلف و سهميه هاي متف. تشخيص اين وزارتخانه مي باشند
  .مي باشند

 8افرادي كه در آزمون دستياري تخصصي پذيرفته مي شوند نيز برابر قوانين و مقررات مختلف از جمله ماده  -6	
قـانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جـوانان ايراني و مفاد نشستهاي  8و  7قانـون اصالح مـواد 

كه اين تعهدات بر حسب نوع سهميه اي كه . كي و تخصصي داراي تعهد خدمت مي باشندآموزش پزش	شوراي
اشاره مي نمايد تمامي دستياران دوره هاي تخصصي در ابتداي تحصيل با . دستياران پذيرفته شده اند متفاوت است

ر اسناد تعهد و در هر حضور در دفاتر اسناد رسمي متعهد مي گرديدند كه خدمات مورد تعهد را به ميزان اعالمي د
با توجه به مراتب فوق الذكر از . محلي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي نمايد، خدمت كنند

آنجايي كه فارغ التحصيالن دوره تخصص متعهد خدمت به اين وزارتخانه مي باشد و نه مستخدم اين وزارتخانه، 
ن، مشمول قانون اصالح قوانين تنظيم جمعيت خانواده مصوب سال بنابراين از حيث احتساب مدت مرخصي زايما

هيأت وزيران نبوده و متعهد به مفاد قراردادهاي  1392؍4؍19-46527ت؍92091و تصويب نامه شماره  1392
ايداعي مربوطه بوده و در صورتي كه در مدت تعهدات قراردادي خود از مرخصي زايمان استفاده نمايند، بديهي است 

معهذا وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در . ت مزبور جزء تعهدات خدمت ايشان محسوب نمي گرددكه مد
صرفاً در راستاي تسهيل و ترويج فرزندآوري و تحكيم  1394؍5؍17-100؍404وفق بخشنامه شماره  1394سال 

ار ماه از مرخصي زايمان ايشان مباني خانواده براي هر زايمان خانمهاي متعهد متخصص و به ازاي هر فرزند، مدت چه
قابل احتساب ) اعم از هيأت علمي و غير هيأت علمي(را به عنوان خدمت دوره تعهد كليه متخصصين عام يا خاص 

  .اعالم نموده است



هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص  1390؍3؍30-135ضمناً توجه آن مقام را به دادنامه شماره  -7	
استعالجي متخصصين متعهد خدمت به عنوان قسمتي از تعهدات جلب مي نمايد كه مطابق احتساب مرخصي هاي 

مفاد رأي مزبور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متعهدين خدمت دوره تخصص را كه بر اساس مفاد سند تعهد 
جي جزء خدمت مي نمايند از شمول مقررات استخدامي خارج دانسته و رأي به عدم احتساب مدت مرخصي استعال

  .مدت تعهدات صادر نموده است

گونه 	وزارت بهداشت نيز الزم به ذكر است، همان 1394؍9؍1- 100؍770در ارتباط با استناد شاكي به بخشنامه  -8	
كه مالحظه مي فرماييد بخشنامه مذكور در ارتباط با نيروهاي رسمي، رسمي آزمايشي و مشمولين قانون خدمت 

اني و قراردادي بوده و ارتباطي با متعهدين خدمت دوره هاي تخصص ندارد صرف نظر از پزشكان و پيراپزشكان، پيم
ماه مرخصي زايمان وجود ندارد  9اينكه همان گونه كه در فوق اشاره گرديد هيچ منعي براي استفاده اين متعهدين از 

  .و امكان استفاده آن از رأي ايشان وجود دارد

اينكه اين متعهدين مستخدم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نبوده و  با توجه به مراتب مذكور و نظر به
صرفاً در اجراي مقررات مربوطه و سند تعهد متعهد خدمت اين وزارتخانه مي باشند، رد شكايت مطروحه از آن مقام 

  	".مورد تقاضا مي باشد

-100؍404دستورالعمل شماره  2 ابطال بند		آقاي سيدحسين جاللي به موجب دادخواست و اليحه تكميلي) ب	
را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم كرده است 	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1394؍5؍17
  :كه

مقام عالي وزارت بهداشت، درمان و آموزش  1394؍5؍17-100؍404دستورالعمل شماره  2احتراماً ابطال بند 	"	
ماه از مرخصي زايمان به عنوان خدمت دوره تعهد كليه  4ازاي هر فرزند مدت در هر زايمان به  2پزشكي بند 

متخصصين عام يا خاص قابل محاسبه مي باشد به دليل مخالفت با قانون و شرع مورد تمنا مي باشد كه شرح داليل 
  	"	.مستنداً و مستدالً به اليحه ضميمه مي باشد

  :متن اليحه تكميلي به قرار زير است	

  ت محترم ديوان عدالت اداريرياس	"	

مقام عالي وزارت بهداشت، درمان و آموزش  1394؍5؍17- 100؍404دستورالعمل شماره  2احتراماً ابطال بند 	
ماه از مرخصي زايمان به عنوان خدمت دوره تعهد كليه  4در هر زايمان به ازاي هر فرزند مدت  -2بند «پزشكي 

به دليل مخالفت با قانون و شرع مورد تمني مي باشد، شرح » شدمتخصصين عام يا خاص قابل محاسبه مي با
  .مستنداً و مستدالً به اليحه ضميمه مي باشد	داليل

تمامي آحاد ملت ايران در برابر قانون يكسان و از مزاياي آن : قانونگذار فهيم و حكيم در قانون اساسي آورده اند -1	
مين دليل نمي توان قانوني وضع نمود كه شامل يك عده گردد و عده اي نيز به طور يكسان بايد برخوردار باشند، به ه

  .نيز از شمول آن خارج گردند مگر به حكم و نص صريح همان قانون و يا قانون ديگر

ماه عنوان  9مدت مرخصي زايمان را براي خانمها، : مجلس شوراي اسالمي كه قانون عادي را وضع مي نمايند -2	
هيأت عمومي  1394؍2؍19-64صي را با استحقاق حقوق و مزايا دانسته اند، كه البته رأي شماره نموده اند و اين مرخ

بنابراين همچنان كه نمي توان مدت مرخصي زايمان را مطابق . ديوان عدالت اداري نيز مويد اين مطلب مي باشد
ماه مي باشد را كم يا زياد نمود، به قياس اولويت دوران تعهد خدمت را نيز نمي توان كم نمود، يعني  9قواعد آمره 

ماه منظور كرد به عبارت ديگر  4ماه دانست اما مدت تعهد وي را  9ا را چگونه مي شود مدت مرخصي زايمان خانمه
ماه از مرخصي زايمان طبق قانون بهره مند مي گردد ولي مدت تعهد خدمت  9وقتي خانمي زايمان مي كند به مدت 



قانون  ماه مرخصي با حقوق و مزايا طبق 9ماه محاسبه مي گردد، مگر مي شود به شخصي  4اين خانم فقط و فقط 
ماه در سنوات و بازنشستگي وي موثر نباشد كه اگر اين گونه باشد مخالف قانون كار و قانون  9تعلق گيرد ولي اين 

  	.اساسي و قانون مي باشد
ماه دانسته و آن را مرخصي استحقاقي بر شمرده بايد مطابق  9به سخن ديگر اگر قانونگذار مرخصي زايمان را 	

ـه شخص تعلق گيرد زيرا از مزاياي مرخصي استحقاقي دريافت تمام مزايا مي باشد، پس نمي قـانون مزاياي آن نيز ب
توان شخص را از بعضي از مزاياي مرخصي استحقاقي محروم و از بعضي جهات آن را اعمال نمود بدين جهت اگر 

استفاده شود كه يكي از آنها  قايل باشيم مرخصي زايمان مرخصي استحقاقي مي باشد، بنابراين از تمام مزاياي آن بايد
وزارت 	تعلق گرفتن مدت مرخصي به طور كامل در دوران تعهد مي باشد، به نظر مي رسد در اين دستورالعمل مقام

ماه  9تعهد خدمت مستخدمين ارجح و باالتر از قانون مي باشد و از منظر قانون بايد به شخصي كه زايمان نموده 
ماه در نظر گرفته شود كه با  4نشود و فقط 	ماه محاسبه 9دوران تعهد اين شخص مرخصي استحقاقي داده شود ولي 

 2روح حاكم بر قوانين و شرع مقدس و انور و حتي سند تنظيم جمعيت نيز كامالً مخالفت دارد با شرح باال ابطال بند 
بدين نص كه  مقام عالي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1394؍5؍17-100؍404دستورالعمل شماره 

ماه از مرخصي زايمان به عنوان خدمت دوره تعهد كليه متخصصين عام  4در هر زايمان به ازاي هر فرزند مدت  -2«
  	".ماه مورد استدعاست 9و اصالح آن به » قابل محاسبه مي باشد) اعم از هيأت علمي و غير هيأت علمي(يا خاص 

وزارت  1394؍5؍17-100؍404دستورالعمل شماره  2طال بند اب	خانم يسري جهانگيري به موجب دادخواستي) ج	
  :را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعالم كرده است كه	بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  رياست محترم ديوان عدالت اداري	"	

دانشگاه علوم با سالم احتراماً به استحضار مي رساند كه اينجانب يسري جهانگيري پزشك متخصص و شاغل در 	
شروع و هم  1391ساله نيز به اين دانشگاه داشته كه اين دوره از مورخ تير ماه  8پزشكي تهران و تعهد خدمتي 

با تولد فرزندم از مزاياي مرخصي استعالجي  1393؍5؍12شايان ذكر است اينجانب در مورخ . اكنون نيز ادامه دارد
نشگاه از ارائه مرخصي خودداري نموده است و پس از پيگيريهايي از اما متاسفاه دا. زايمان بهره مند مي شده ام

اشعار داشته كه متخصصين متعهد عام يا خاص مي  1394؍5؍17-100؍404وزارت طي بخشنامه اي به شماره 
از مرخصي زايمان با رعايت مقررات مربوطه استفاده  1392؍4؍19-هـ46527ت؍92091توانند مطابق مصوبه 

  .نمايند

ماه مرخصي زايمان به عنوان خدمت دوره تعهد كليه متخصصين عام يا خاص  4هر زايمان به ازاي هر فرزند  در -2	
  .قابل محاسبه مي باشد) اعم از هيأت علمي و غير هيأت علمي( 

ميزان استفاده از تسهيالت مذكور در بندهاي فوق الذكر در سقفهاي تعيين شده به درخواست افراد مشمول قابل  -3	
ماهگي نرسيده است مي توانند از اين  9همچنين مادراني كه سن فرزند آنان در تاريخ مذكور به . غيير استت

كاهش . ماهگي نوزاد قابل محاسبه در دوره تعهد مي باشد 9دستورالعمل استفاده نمايند و مدت مرخصي آنان تا 
  .باشد ساعات كار دوره شيردهي مطابق قوانين شامل كليه متخصصين متعهد مي

با اصالحات  1345قانون استخدام كشوري مصوب  1ماده ) پ(و ) ب(و ) الف(حال نظر به اينكه به موجب بندهاي 	
بعدي كساني كه به موجب حكم رسمي مكلف به اشتغال در دستگاه هاي دولتي مي گردند مستخدم رسمي دولت 

ر وزارتخانه ها از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي همان قانون خدمت تمام وقت د 151تلقي مي شوند و به موجب ماده 
و وظيفه جزء خدمات دولتي محسوب و منظور خواهد شد، بنابراين با توجه به اينكه به موجب حكم كارگزيني 
اينجانب مشغول به خدمت تمام وقت در دستگاه دولتي مي باشد هر چند كه دوره تعهدات خود را سپري مـي نمايم 



لت تلقي مي شـود و از كليـه مـزاياي آن از جملـه سنـوات بازنشستگي برخوردار مي شوم لذا از ليكن مستخــدم دو
و رأي وحدت رويه  1392؍3؍20قانون اصالح قانون تنظيم جمعيت خانواده مصوب  2آنجا كه به موجب تبصره 

ماه افزايش يافته  9هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مرخصي زايمان مادران شاغل به  1394؍1؍31-64شماره 
ماهه زايمان نيز گرديده است به طريق اولي ايام  9است و به تبع آن دولت مكلف به پرداخت حقوق مزاياي ايام 

مذكور جزو سنوات خدمتي و بخشي از دوره تعهدات مي باشد بخشنامه مورد اعتراض باعث تضييع حقوق اينجانب 
قانون ديوان عدالت اداري مورد  11و  10صدور رأي وفق مواد  گرديده است ابطال بخشنامه صادره و رسيدگي و

  	".استدعاست

با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و  1398؍7؍30هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 	
ور رأي زير به صد	مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح

  .مبادرت كرده است

  رأي هيأت عمومي

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر  1398؍7؍30-1505با توجه به استدالل مصرح در رأي وحدت رويه شماره 
اينكه ايام بهره مندي از مرخصي زايمان جزو دوره تعهد خدمت پزشكان متخصص دوره دستياري پزشكي محسوب نمي 

اينكه در قوانين موضوعه اختياري براي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پيش بيني نشده است شود و با عنايت به 
تا بتواند مدتي از مرخصي زايمان پزشكان متخصص متعهد خدمت را به عنوان قسمتي از طول دوره تعهد خدمت احتساب 

مان و آموزش پزشكي كه چهار ماه از ايام وزير بهداشت، در 1394؍5؍17-100؍404بخشنامه شماره  2كند، بنابراين بند 
مرخصي زايمان را به عنوان خدمت دوره تعهد كليه متخصصين قابل محاسبه اعالم كرده است از اين جهت كه وضع 
چنين مقرره اي از شئون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي محسوب نمي شود و اساساً ايام بهره مندي از مرخصي 

قانون تشكيالت و آيين 	18و ماده  12ماده  1ره تعهد خدمت قابل احتساب نيست، مستند به بند زايمان به عنوان دو
  	./ابطال مي شود 1392مصوب سا ل	دادرسي ديوان عدالت اداري

  
  محمدكاظم بهرامي	

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
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