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هيأت علمي دانشگاههاي علوم العاده جذب كاركنان غير برقراري فوقطرح«

و  ـ درماني حوزه ستادي وزارت بهداشت، درمان و خدمات بهداشتي پزشكي

و واحدهاي وابسته »آموزش پزشكي

 بيان مسئله

و رئيس 1389ها در سال العاده ويژه اعضاي هيئت علمي دانشگاه دنبال افزايش مجدد فوق به ، معاون وزير

و هيئت مركز هيئت و فناوري طي بخشنامه هاي مميزه وزارت علوم هاي امنا اي با اشاره به موافقت، تحقيقات

به جذب كاركنان غير العاده، دستور برقراري فوق رياست محترم جمهور هيئت علمي وزارت متبوع را با استناد

كه قانون برنامه پنجم جهت تصويب در دستور كار هيئت)20(ماده»ب«بند  هاي امناي مراكز ذيربط قرار داد

به 1,500,000ـ 2,500,000متعاقب آن، مبلغي به ميزان  و سابقه خدمت، ريال براساس مدرك تحصيلي

و معين پرداخت گرديدن غيركاركنا و قرارداد كار مشخص . هيئت علمي اعم از رسمي، پيماني

و نارضايتي كاركنان غيرهيئت علمي وزارت به و ايجاد تبعيض و دنبال اجراي بخشنامه فوق بهداشت، درمان

و در مواردي العاده جذب، عليرغم مشابه بودن شرح خدمات مندي از اين فوق دليل عدم بهره آموزش پزشكي به

شد كه به ارسال آميز متعددي به نمايندگان مجلس هاي اعتراض هاي درماني، نامه ويژه در بخش سختي كار به

ت . گرديدعيضو جلوگيري از تضييع حقوق كاركنان موصوف ارائهبموجب آن طرح مورد بحث در جهت رفع اين

درماني، حوزه ستاديـو خدمات بهداشتي هاي علوم پزشكي به دانشگاه،براساس ماده واحده اين طرح

و واحدهاي وابسته اجازه داده مي و آموزش پزشكي بهشود وزارت بهداشت، درمان العاده عنوان فوق ضريبي

و معين(ت علميئهي براي كاركنان غيرجذب  و35به ميزان) رسمي، پيماني، قرارداد كار مشخص درصد حقوق

و ماه اعتبار مورد نياز در شده است، مذكور عنوان همچنين در طرح.گرددنه پرداختايمزاياي مستمر برقرار

مي سال جاري از محل درآمد اختصاصي شده است اعتبار دولت مكلفنيز هاي بعد براي سالو شود تأمين

.بيني نمايد الزم را از محل بودجه عمومي در اليحه بودجه سنواتي پيش

 ارزيابي كارشناسي طرح

) كميسيون اصلي(صوبه كميسيون اجتماعيم) الف

و متن طرح وصول شده به مجلس آن را تصويب كرده است . كميسيون اجتماعي با اعمال اصالحاتي در عنوان

ساله قانون برنامه پنج)20(ماده»ب«ماده واحده اين مصوبه، تصويب طرح را در راستاي اجراي بند.1

كه برقراري طرح با بند مذكور قانون برنامه پنجم تعارض دارد به طوري پنجم دانسته است، در صورتي كه اين

به يا پرداخت هرگونهاي العاده هرگونه فوق و استخدامي مربوط، نياز وجهي با رعايت مقررات مالي، اداري

و اين امر در حوزه صالحيت . هاي هيئت امنا قرار دارد مصوبه مجلس نداشته

و پيماني وزارتخانه العاده جذب تعيين فوق.2 و مراكز شده صرفاً شامل كاركنان غير هيئت علمي رسمي ها

بهشود، درصورتي كه بخش قيد شده در ماده واحده مي صورت قرارداد انجام زيادي از كاركنان مراكز متبوع

و مشخص فعاليت مي و تصويب اين طرح موجب ايجاد تبعيض در ميزان درآمد بين كارك كار معين يك كنند نان

كه وزارتخانه مي وتبعات آن از وجود تبعيض بين كار شود . تخانه متفاوت بيشتر استرازكنان دو
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و پژوهشي مندرج در ماده واحده مجاز شده وزارتخانه.3 و مراكز آموزش عالي اند تا بار مالي ايجاد شده را در سال جاري ها

د. از محل درآمدهاي اختصاصي خود برقرار نمايند رصورتي كه نتوانند هزينه مورد نياز را تأمين اعتبار كنند در مقابل توقع لذا

. وجود آمده در كاركنان خود قرار خواهند گرفت به

) كميسيون فرعي(كميسيون آموزشو تحقيقات)ب

به35العاده جذب به ميزان هاي اجرايي كشور اجازه داده است فوق اين كميسيون به تمام دستگاه و مزاياي مستمر را درصد حقوق

. كاركنان غير هيئت علمي خود پرداخت نمايند

هاي اجرايي براي پرداخت در سال جاري همچنان به قوت خود باقي ايجاد توقع در كاركنان در صورت عدم توان دستگاه.1

بهاست اسها مشروط دليل جامعيت آن براي تمام دستگاه، ولي اسي مرتفع گردد، به اينكه مغايرت آن با اصل هفتادوپنجم قانون

مي گزينه مناسبي به .رسد نظر

در)ج و محاسباتاين طرح و بودجه و برنامه و درمان و دو كميسيون فرعي بهداشت نيز مطرح شد كه در كميسيون بهداشت

و در كمي و با اكثريت آرا به تصويب رسيده است بهسدرمان بدون تغيير و محاسبات و بودجه داليل مغايرت با اصل يون برنامه

و بروز ناهماهنگي در پرداخت و بار مالي سنگين هفتادوپنجم قانون اساسي، ايجاد شكاف درآمدي در ساير كاركنان دولت حدود(ها

. رد شده است) هزار ميليارد ريال7

و پيشنهاد نتيجه  گيري

و و فناوري كه براساس آن مبلغي به ميزان هرچند اجراي مصوبه هيئت امناي ريال 1,500,000ـ 2,500,000زارت علوم، تحقيقات

و سابقه خدمت، به كاركنان غير و معين پرداخت براساس مدرك تحصيلي و قرارداد كار مشخص هيئت علمي اعم از رسمي، پيماني

درگرديد موجب بروز تبعيض  و نارضايتيآشكار بي آمدي و و آموزش پزشكي در كار بسيارانگيزگي ها كنان وزات بهداشت، درمان

هر گونه فوق قانون برنامه پنجم تصميم)20(ماده»ب«اما به استناد بند،شده است يا گيري درخصوص برقراري العاده

و براي اجراي قانون هاي امناي دستگاه كنان وزارت مذكور در صالحيت هيئتپرداخت وجه به كار موجود هاي وابسته است

. ضرورتي به تصويب قانون جديد نيست

بهبا توجه به توضيحات ارا :شود داليل زير توصيه نمي ئه شده مصوبه كميسيون اجتماعي

و عدم نياز به قانونگذاري جديد،)20(ماده»ب«مغايرت با بند.1  قانون برنامه پنجم توسعه

ي،مغايرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي در سال جار.2

در.3 و سازمانآايجاد تبعيض و پيماني با كاركنان قراردادي نهادها  هاي قيد شده در ماده واحده، مدي بين كاركنان رسمي

در.4  هاي اجرايي، آمدي ايجاد شده به ساير دستگاهتسري شكاف

در.5 و سازمان ايجاد توقع ن تأمين اعتبار از محل درآمد هاي پيشنهاد شده درماده واحده در صورت عدم توا كاركنان نهادها

.اختصاصي توسط آنها

ج و تحقيقات در عين به امعيت آن براي تمام دستگاهمصوبه كميسيون آموزش مغاير اصل هفتادوپنجم،دليل همراهي بار مالي ها

و در صورت رفع اين مغايرت، جايگزين مناسبي براي طرح مورد بررسي  .باشدميقانون اساسي است


