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شاکي :آقايان اسحاق اسحاقي و حسن خيرآبادي به وكالت از آقاي حسين
موحد
طرف شكايت :سازمان تأمين اجتماعي كل كشور
جهت مغايرت شرعي :قاعده فقهي «احترام عمل مؤمن»
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مقدمه

شاكي به موجب تقديم درخواستي ،ابطال بند « »1بخشنامه مورخ 0992/02/1
و «تذكر» ذيل بند « »0بخشنامه مورخ  0991/0/22سازمان تأمين اجتماعي را
 .0هرچند در نامه رئيس ديوان عدالت اداري و درخواست اوليه شاكي تقاضاي ابطال كل بخشنامههاي
(دستورهاي اداري) مورد اشاره ،ذكر گرديده است ،لكن باتوجه به اينكه در نامه ايشان ناظر به رفع نقص پرونده
تنها به ابطال بند « »1بخشنامه مورخ  0992/02/1و تذكر ذيل بند « »0بخشنامه مورخ  0991/0/22سازمان تأمين
اجتماعي اشاره شده و از طرفي تنها همين «بند» و «تذكر» تصريح شده مستقيماً مرتبط با موضوع اين دعوا
هستند ،اينگونه به نظر مي رسد كه موضوع اين شكايت تنها ناظر به موارد مذكور است.
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تقاضا كرده است .شاكي معتقد است ،عدم محاسبهي سوابق ايام خدمت دورههاي
دستياري (رزيدنتي) -كه در واقع دانشجويان دورههاي تخصصي پزشكي هستند-
در بيمارستانهاي دانشگاهي جهت بازنشستگي ،مغاير با موازين قانوني و شرعي
است .در اين گزارش پس از تبيين موضوع ،به ذكر ادلهي شاكي و تبيين حقوقي
موضوع پرداخته ميشود.
شرح و بررسي
الف) تببین موضوع
دارندگان مدرك «دكتراي پزشكي عمومي» ،پس از نائل شدن به مرتبهي
پزشك عمومي ،درصورتيكه تمايل به اخذ درجهي تخصص داشته باشند ،بايستي
در آزمون ورودي (موسوم به آزمون دستياري) شركت كنند و در صورت پذيرش،
پس از گذراندن «دورههاي آموزشي تئوري و عملي و قبولي در امتحانات الزمه»
كه حداقل  9سال و حداكثر  1/0سال به طول ميانجامد -به درجهي تخصصنائل ميآيند .به پزشكاني كه در طول اين مدت ،در بيمارستانهاي وابسته به
دانشگاههاي علوم پزشكي فعاليت ميكنند ،دستيار (رزيدنت) ميگويند.
شاكي اين پرونده از سال  0900تا  0909به مدت  1سال بهعنوان دستيار در
دانشگاه علوم پزشكي شهرستان كرمان مشغول بوده و ماهيانه مبلغ  177777ريال
نيز دريافت ميكرده است .پس از اتمام طرح دستياري ،ايشان متوجه ميشوند كه
خدمت دوران دستياري بهعنوان سوابق ايام خدمت براي بازنشستگي لحاظ نشده
و از طرف دانشگاه علوم پزشكي كرمان بابت آن ايام ،حق بيمه به سازمان تأمين
اجتماعي پرداخت نشده است .بر اين اساس ،ايشان در تاريخ  0997/0/0طي
نامهاي به سازمان تأمين اجتماعي درخواست احتساب سنوات دوره دستيارياش
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را ميكند ،وليكن در پاسخ به درخواست ايشان ،سازمان تأمين اجتماعي طي نامه
مورخ  0997/9/09و با استناد به رأي شماره  277مورخ  0900/9/9ديوان عدالت
اداري 0و بخشنامه شماره /2/1/90027الف مورخ  0909/9/02وزارت تعاون ،كار
و رفاه اجتماعي ،از انجام درخواست ايشان خودداري كرده است .بنا به ادعاي
شاكي ،اخيراً نيز آن سازمان تبصره بند « »0صورتجلسه مورخ 0999/00/0
هيئتمديره آن سازمان و بخشنامه شماره  0707/91/0091مورخ  0991/0/22را
مبناي عمل خويش معرفي كرده است.
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الزم به ذكر است باوجود اينكه در مستندات اعالمي توسط شاكي هيچ
اشارهاي به بخشنامه شماره  0707/92/1109مورخ  0992/02/1سازمان تأمين
اجتماعي نشده بود ،اما شاكي طي شكايت حاضر ابطال بند « »1اين بخشنامه را نيز
در كنار تذكر ذيل بند « »0بخشنامه مورخ  0991/0/22تقاضا كرده است .با اين
توضيح كه بند « »1بخشنامه مورخ  0992/02/1سازمان تأمين اجتماعي ،به
مديريت درمان استان در خصوص «سوابق ايام خدمت مشمولين طرح پزشكان و
پيراپزشكان و دوره دستياري (رزيدنتي) كاركنان سازمان» مقرر داشته است« :با

« .0الف -تعارض در مدلول دادنامههاي فوقالذكر محرز به نظر ميرسد.
ب -نظر به اسناد و مدارك و ساير محتويات پروندههاي شاكيان كه مبين اشتغال آنان به خدمت بهصورت
قراردادي است و اينكه اشتغال به خدمت به صورت قراردادي در طي دوره دستياري منع قانوني ندارد ،بنابراين
مدت خدمت قراردادي مذكور در صورت تحقق و اجتماع شرايط مقرر در ماده  000قانون استخدام كشوري
مصوب  0900/07/2جزو سابقه خدمت دولتي ،قابل احتساب است و دادنامه شماره  909مورخ 0900/1/21
شعبه اول ديوان در حدي كه متضمن اين معني است ،موافق اصول و موازين قانوني ميباشد». ... .
 .2علي رغم جستجوهاي انجام شده ،بيشتر مستندات مورد اشاره در دسترس و قابل بررسي نبودند؛ وليكن با
توجه به اينكه اين موارد در ماهيت و نتيجه دعوا اثرگذار نيستند نيازي به درخواست آنها از شاكي يا مشتكيعنه
احساس نشد.
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توجه به اينكه حسب اظهارنظر صريح اداره كل منابع انساني و پشتيباني وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي  ...دوره تخصصي دستياري پزشكان (رزيدنتي)
از جمله دورههاي آموزشي و تحصيلي پزشكان ميباشد و بابت اين ايام
كمكهزينه تحصيلي به آنان پرداخت ميگردد و كمكهزينه مذكور مشمول كسور
بازنشستگي نبوده و جزو سوابق خدمتي اين افراد محسوب نميگردد .بنابراين
احتساب و پذيرش سوابق تحصيلي پزشكان در دوره موصوف بهعنوان سوابق
اشتغال نزد سازمان فاقد موضوعيت خواهد بود».
همچنين ،تذكر ذيل بند « »0بخشنامه مورخ  0991/0/22سازمان تأمين
اجتماعي با عنوان «سوابق اشتغال پزشكان سازمان بهصورت قراردادي در دوره
دستياري (رزيدنتي)» بيان ميدارد« :حسب اعالم وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي ،دوره تخصصي دستياري پزشكان ازجمله دورههاي آموزشي و
تحصيلي پزشكان ميباشد و بابت اين ايام كمكهزينه تحصيلي به آنان پرداخت
ميگردد و ازآنجاييكه كمكهزينه مذكور مشمول كسور بازنشستگي نبوده ،جزو
سوابق خدمتي اين افراد نيز محسوب نميگردد .بنابراين احتساب و پذيرش دوره
تحصيل پزشكان بهعنوان سوابق اشتغال نزد سازمان فاقد موضوعيت خواهد بود و
از مفاد اين دستور اداري خارج ميباشد».

5

ب) ادله شاکی
ادله شاكي به دو دستهي ادلهي قانوني و شرعي قابل تقسيم است:
يک) ادلهي قانوني:

0

 )1دستيار (رزيدنت) ،در طي دورهي دستياري عالوه بر آموختن برخي از
مهارتهاي علمي ،رسماً بهعنوان بخشي از كادر درماني بيمارستانهاي دانشگاهي
محسوب ميشود و به ازاي ارائهي خدمات ،ماهيانه مبالغي تحت عنوان
«حقالزحمه رزيدنتي» به آنها پرداخت ميشود .عالوه بر اين ،با دريافت
حقالزحمه مندرج در حكم ،اين اشخاص از حق داشتن مطب خصوصي و
اشتغال در ساير مؤسسات دولتي و خصوصي منع ميشوند.
 )2با عنايت به اينكه پرداخت دستمزد در مقابل كار مغايرتي با موازين قانوني
ندارد و از طرفي معموالً رزيدنتها مجبور به انجام كارهايي اضافه بر مكلفيشان
و سپريكردن شيفتهاي شبانه در بيمارستانها ميباشند كه طبيعتاً در قبال آنها
مستحق اخذ دستمزد هستند (و چنين دستمزدي دريافت ميكنند)؛ بنابراين در
قبال رابطهي استخداميشان ،بيمارستانهاي دانشگاهي مكلف به پرداخت حقبيمه
بابت دستياران (رزيدنتها) ميباشند.
 )3به استناد تبصره « »2ماده ( )19قانون استخدام كشوري 2و آراي شماره 12
 -0عليرغم اينكه به نظر ميرسد يك صفحه از تصوير دادخواست شاكي براي پژوهشكدهي شوراي نگهبان
ارسال نشده ،وليكن به جهت تسريع در رسيدگي و با عطف توجه به اينكه اساس استدالل شاكي مشخص است،
بدون توجه به آن به بررسي موضوع پرداخته شده است.
 .2ماده  -33مستخدم رسمي نميتواند تصدي بيش از يك پست سازماني را داشته باشد.
وزارتخانهها و مؤسسات دولتي نميتوانند غير از حقوق و مزاياي پست سازماني مورد تصدي و فوقالعادهها و
هزينهها و پاداش مندرج در اين فصل تحت هيچ عنوان وجهي به مستخدمين خود پرداخت كنند.
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و  19مورخ  0909/2/1هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ،0پرداخت وجه تحت
هر عنوان اعم از كمكهزينه تحصيلي ،حقالزحمه به رزيدنتهاي دوره تخصصي،
دستمزد و حقوق تلقي ميشود و نتيجتاً دستگاه مربوطه بايد بابت آن حق بيمه رد
نمايد.
 )3بهموجب ماده ( )000قانون استخدام كشوري ،2خدمت تماموقت در
وزارتخانهها ،سازمانها ،مؤسسات و شركتهاي دولتي و همچنين شهرداريها از

تبصره (-2اصالحي  )0919/0/02پرداخت حق تدريس  -حق تأليف و تصنيف و ترجمه  -حق تحقيق حق تهيه
و تنظيم و رهبري و گويندگي و اجراي برنامههاي آموزشي و فرهنگي و هنري  -حق حضور در جلسه -
حقالزحمه كارشناس – حقالعالج و حقالزحمه صاحبان حرف پزشكي مشروط بر آنكه امور راجعه به آنها در
غير ساعات اداري و عالوه بر وظيفه مستخدم انجام شود .همچنين پرداخت هزينه پذيرائي و عيدي پايان سال و
كمك خواربار از شمول اين ماده مستثني است.
آئيننامه اجرائي موضوع اين تبصره بهوسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه ميشود و پس از
تصويب هيئتوزيران قابل اجرا است.
تبصره ماده  292قانون اصالح پارهاي مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب  0910/02/20و الحاق موادي به
قانون مذكور به قوت خود باقي است.
 .0با عنايت به نامه شماره 2/0121ف مورخ  0900/2/01مديركل امور دانشجويان داخل و نامه شماره 9707
مورخ  0902/00/1معاون امور دانشجويي ،فرهنگي و حقوقي و مجلس وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي و ساير محتويات پرونده در خصوص پرداخت حقالزحمه به دانشجويان انترني دانشكده پزشكي و
درماني و انجام وظايف محوله و اينكه پرداخت حقالزحمه مزبور به دانشجويان بورسيه منع قانوني ندارد،
دادنامه شماره  220مورخ  0900/0/20شعبه هجدهم و  0029مورخ  0900/07/20شعبه دهم در حدي كه
متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص ميگردد اين رأي مطابق قسمت اخير ماده 27
قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوطه در موارد مشابه الزم االتباع است.
 .2ماده ( -151اصالحي  )0909/9/01خدمت تماموقت در وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي
دولتي و شهرداريها در اجراي مقررات اين قانون از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي و وظيفه جزو خدمت دولتي
محسوب و منظور خواهد شد .احتساب سنوات تماموقت بازخريد شده مستخدمين در دستگاههاي موضوع اين
ماده بهاستثناي مستخدمين مشمول ماده  027اين قانون كه دولت در قبال سنوات خدمت آنان هيچگونه تعهدي
ندارد از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي و وظيفه مشروط بر اين است كه كليه وجوه دريافتي مربوط به بازخريد
سنوات مزبور را به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت نمايند.
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لحاظ بازنشستگي و وظيفه جزء خدمت دولتي دانسته شده و بر اين اساس
خدمت شاكي اين پرونده به مدت  1سال در بيمارستان دانشگاه كرمان كه دولتي
محسوب ميشود نيز مشمول آن است .عالوه بر اين ،شاكي پس از طي دوره 1
ساله بهموجب حكم كارگزيني به استخدام رسمي -آزمايشي تبديل وضعيت داده
شده است.
 )5با توجه به تعريف «خدمت دولتي» در بند «ب» ماده ( )0قانون استخدام
كشوري 0و وجوه مشخصه آن از حيث اشتغال به كار مستمر در يكي از واحدهاي
دولتي به دستور مقام ذيصالح و دريافت حقوق يا دستمزد در قبال انجام وظايف
محوله و ضرورت احتساب آن بهعنوان سوابق خدمت دولتي به شرح مقرر در ماده
( )91قانون مذكور 2و ساير مقررات مربوط ،ترديدي در تلقي دستياران بهعنوان
كارمند بيمارستان دانشگاهي وجود ندارد و نتيجتاً بايد آنها را از حداقليترين
حقوقشان كه پرداخت حقبيمه و برخورداري از بازنشستگي است برخوردار
دانست.
 )6بر طبق مواد ( )99( ،)92و ( )17قانون تأمين اجتماعي 9كارفرما مسئول
 .1ماده  ... -1ب -خدمت دولت عبارت از اشتغال به كاري است كه مستخدم به موجب حكم رسمي مكلف
به انجام آن ميگردد.
 .2ماده ( -33اصالحي  )0900/07/2مستخدم رسمي به استناد شغلي كه براي آن استخدام ميشود در پايه يك
گروه مربوط وارد خدمت ميگردد و درصورتيكه اين قبيل مستخدمين داراي سابقه خدمت دولتي باشند به ازاي
هر دو سال سابقه خدمت دولتي آنان يكپايه در گروه شغل مورد تصدي به آنان اعطاء ميشود .مدت خدمت
زير پرچم و خدمات اجتماعي زنان جزو سابقه خدمت دولتي مستخدم محسوب ميشود .حكم اين ماده شامل
كليه مستخدميني كه طبق مقررات اين قانون به استخدام رسمي پذيرفتهشدهاند نيز ميباشد.
 -9ماده 92ـ كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمهشده به سازمان ميباشد و مكلف است در موقع
پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمهشده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأديه نمايد.
درصورتيكه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمهشده خودداري كند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود.
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پرداخت حقبيمه سهم خود و بيمه شده ميباشد و مكلف است در زمان پرداخت
حقوق و مزايا ،سهم بيمهشدگان را كسر نموده و مبلغ مزبور را با سهم خودش به
سازمان تأمين اجتماعي تأديه نمايد .بنابراين ،درصورتيكه كارفرما در انجام اين
صالحيت خودش كوتاهي كرده باشد ،سازمان تأمين اجتماعي نميتواند از ارائه
خدمات به بيمهشدگان خودداري كند.
 )7صدور بخشنامههاي مزبور خارج از حدود صالحيت قانوني مقام
تصويبكننده آنها است.
دو) ادلهي شرعي:
مطابق قاعده فقهي «احترام عمل مؤمن» اگر شخصي به امر ديگري كاري انجام
دهد ،چنانچه آن كار را بدون قصد تبرّع انجام داده باشد و عرفاً براي آن كار
ارزش اقتصادي وجود داشته باشد ،آمر به اندازه اجرتالمثل ضامن است .لذا،
احترام به عمل ايشان اقتضاي آن را دارد كه بابت كار انجام شده توسط ايشان ،آمر
ضامن و مسئول باشد.

تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمهشده
نخواهد بود.
ماده  99ـ كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هرماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد.
همچنين صورت مزد يا حقوق بيمهشدگان را به ترتيبي كه در آئيننامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد كه به
تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد به سازمان تسليم نمايد .سازمان حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ
دريافت صورت مزد اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت مشاهده نقص يا اختالف يا
مغايرت به شرح ماده  077اين قانون اقدام و مابهالتفاوت را وصول مينمايد .هرگاه كارفرما از ارائه اسناد و مدارك
امتناع كند سازمان مابهالتفاوت حق بيمه را رأساً تعيين و مطالبه و وصول خواهد كرد.
ماده 17ـ درصورتيكه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده  99اين قانون خودداري كند سازمان ميتواند
حق بيمه را رأساً تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول نمايد.
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ج) بررسی موضوع
در خصوص ادعاهاي شاكي مقدمتاً بايد به دو نكته توجه نمود:
اوالً) برخالف ادعاي شاكي ،از نظر شكلي صدور بخشنامههاي موضوع
شكايت كه در واقع دستورات مقامات سازمان تأمين اجتماعي به زيرمجموعهي
خودشان ميباشد ،خارج از حدود صالحيت مقام واضع آنها نيست و
رهنمودهاي آن سازمان در زمينهي شيوهي محاسبهي سنوات بازنشستگي
ميباشد.
ثانياً) متأسفانه وكالي شاكي در مقام استناد به مواد قانوني و آراي هيئت
عمومي ديوان عدالت اداري دقت الزم را نداشتهاند .بهعنوانمثال ،وكالي شاكي
در تحليلها و ادعاهاي خودشان به مواد مختلف قانون استخدام كشوري استناد
كردهاند و حالآنكه هرچند تمام مواد قانون مزبور نسخ نشدهاند ،اما با تصويب
قانون مديريت خدمات كشوري ،اين قانون در بيشتر موضوعات مرتبط با
ادعاهاي شاكي حاكم است .از سوي ديگر ،ميتوان گفت كه هيچيك از مواد و
آراء مورد استناد ايشان ،ادعاهاي شاكي را اثبات نميكنند و بعضاً كامالً بيارتباط
با موضوع مورد بررسي هستند.
حال با عطف توجه به مقدمات ذكر شده بايد به اين نكته اشاره كرد كه تبيين
مغايرت يا عدم مغايرت بخشنامههاي مورد شكايت با قانون ،متوقف بر تشخيص
رابطهي دستياران پزشكي (رزيدنتها) با بيمارستانهاي دانشگاهي است .در اين
خصوص ،بر طبق ماده (« )1آئيننامه آموزشي دوره دستياري رشتههاي تخصصي

01

علوم پايه پزشكي و بهداشت»- 0مصوب شوراي آموزش علوم پايه پزشكي،
بهداشت و تخصصي مورخ  -0900/0/20پزشكان مكلف شدهاند تا عالوه بر
گذراندن  12تا  07واحد آموزشي و پژوهشي« ،به ارائه خدمات تماموقت آموزشي،
پژوهشي و باليني» بپردازند .عالوه بر اين ،تبصره ذيل ماده ( )02آئيننامه مزبور
مقرر داشته است كه «دانشجو موظف است در طول دوره دستياري مجموع
دورههاي آموزشي مصوب و فعاليتهاي آموزشي – پژوهشي و خدماتي
برنامهريزي شده از سوي شوراي گروه آموزشي را به انجام رسانده و در هر مورد
گواهي انجام موفقيتآميز دوره را دريافت نمايد» .همچنين ،ماده (« )90مقررات و
آييننامههاي دورههاي آموزش دستيار تخصصي» 2كه در پايگاه خبري و
اطالعرساني وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي قابل مشاهده است بر
تماموقت بودن دوره دستياري تأكيد دارد.
بنا به مراتب فوق و مبتني بر بخشنامههاي صادره اينگونه به نظر ميرسد كه
خدمات انجامشده توسط دستياران در بيمارستانهاي دانشگاهي ،درواقع سپري
كردن بخشي از دورههاي آموزشي آنهاست و همانطور كه در بخشنامههاي
موضوع شكايت آمده ،پرداخت حقالزحمه به دستياران بهعنوان كمكهزينه
تحصيلي ميباشد.
اما در مقابل رويكرد فوق ،اين نظر موجهتر به نظر ميرسد كه پرداخت
 -0ماده  -1حداقل مدت دوره دستياري علوم پايه پزشكي و بهداشت  9سال و حداكثر  1/0سال بوده و سقف
واحدهاي آموزشي و پژوهشي دورههاي دستياري بين  12تا  07واحد ميباشد .عالوه بر آن دستيار موظف به
ارائه خدمات تماموقت آموزشي ،پژوهشي و باليني مورد نياز بخشها ميباشد.
 -2تحصيل در دوره دستياري بهطور تماموقت بوده و بر اساس برنامهاي است كه از طرف مدير گروه تنظيم
ميشود.
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حقالزحمه در قبال ارائهي خدمات توسط دستياران ،همانطور كه از عنوان آن
مشخص است ،كمكهزينه تحصيلي نيست ،بلكه مابهازاي خدماتي است كه اين
دستياران در قبال ارائهي خدماتشان دريافت ميكنند .توضيح آنكه ،هرچند
دستياران بهمنظور كسب تخصص ،مكلف به ارائه خدمات تماموقت آموزشي،
پژوهشي و باليني شدهاند ،اما نبايد در خصوص آن دسته از خدماتي كه آنها ارائه
ميدهند و مستقيماً جنبهي آموزشي براي آنها ندارد معتقد به عدم استحقاق آنها
جهت اخذ حقالزحمه عملشان بود؛ بلكه آنها مستحق اخذ حقالزحمه هستند و
مطابق ماده (« )92آئيننامه آموزشي دوره دستياري رشتههاي تخصصي علوم پايه
پزشكي و بهداشت» 0بايستي حقالزحمه خدمات آنها پرداخت گردد .در اين
رابطه« ،كمكهزينه تحصيلي» ناميدن اين پرداختي در بخشنامههاي مورد اشاره و
همچنين ماده (« )12مقررات و آييننامههاي دورههاي آموزش دستيار تخصصي»
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نيز نميتواند سبب تغيير ماهيت آن شود.

 -0ماده  -92به دستياران رشتههاي علوم پايه ماهانه مبلغي بهعنوان حقالزحمه پرداخت ميگردد .ميزان اين
حقالزحمه  07درصد باالتر از حقالزحمه دستياران باليني تعيين ميشود.
 -2ماده  -12به دستياران ماهانه مبلغي بهعنوان كمكهزينه تحصيلي پرداخت خواهد شد.
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بنا بهمراتب فوق بايد نتيجه گرفت كه با توجه به اينكه بيمارستانهاي
دانشگاهي از خدمات دستياران بهره ميبرند و در قبال آن حقالزحمه پرداخت
ميكنند و نظر به اينكه بر طبق بند « »1ماده ( )2قانون تأمين اجتماعي «كارفرما
شخص حقيقي يا حقوقي است كه بيمهشده به دستور يا به حساب او كار ميكند».
و كارفرما مسئول انجام كليه تعهدات قانوني در قبال كارگرانش ميباشد كه يكي
از مهمترين اين تعهدات بيمهكردن «افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد
يا حقوق كار ميكنند»0؛ لذا ،بخشنامههاي سازمان تأمين اجتماعي از آن جهت كه
پرداختي بيمارستانهاي دانشگاهي به دستياران را مشمول پرداخت كسور
بازنشستگي ندانسته و آن را جزء سوابق خدمتي آنها محسوب نكرده مغاير با
مواد مختلف قانون تأمين اجتماعي است.
جمعبندي
نظر به اينكه پرداخت كمكهزينه تحصيلي توسط بيمارستانهاي دانشگاهي به
دستياران (رزيدنتها) ،درواقع پرداخت حقالزحمه خدمات ارائه شده توسط آنها
 -0موضوع بند «الف» ماده ( )1قانون تأمين اجتماعي.
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ميباشد و بر طبق قانون تأمين اجتماعي بيمارستانهاي مزبور مكلف به پرداخت
حقبيمه بابت اين اشخاص بودهاند و عدم انجام تكليف قانوني مزبور نافي
استحقاق دستياران جهت بهرهمندي از مزاياي آن -از جمله استفاده از سوابق
خدمتي جهت بازنشستگي -نيست ،لذا ،بخشنامههاي مزبور كه بر عدم محاسبه
سوابق خدمت در دوره دستياري حكم كرده است مغاير با قانون تأمين اجتماعي
است.
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