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 اداره کل استان
 استان  درمانمدیریت 

�م ل س ا ب
  در خصوص نحوه سازمان هیأت مدیره محترم7/3/92 مورخ » یک هزار و سیصدوهفتاد ونهمین جلسه11  نظربه اینکه به موجب بند «    

 سیازمانکارکنییان احتساب سوابق ایام خدمت مشمولین طرح پزشکان وپیراپزشکان و دوره تخصصی دسیتیاری پزشیکان (رزییدنتی) 

 لذا توجه واحدهای اجرایی ذیربط را به رعایت موارد مشروحه ذیل جلب می نماید:ه ،تصمیماتی اتخاذ گردید

  قانون الحاق یک تبصره بییه طرح خود را قبل از تاریخ تصویب دوره خدمت در ارتباط با سوابق آن گروه از پزشکان و پیراپزشکان که-1

  در واحییدهای تییابعه  وزارت مجلس شورای اسییلمی3/7/79 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 11" به ماده 3"عنوان تبصره 

  از آنجائیکه طبق هماهنگی های به عمل آمده و اعلم نظییر اداره کییل منییابع انسییانی و ، اندبهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذرانده

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشییور ( موضییوعی پشتیبانی وزارت یادشده به عنوان معاونین پشتیبانی دانشگاهها 

 برایدورۀ فوق  کسور بازنشستگی امکان محاسبه و واریز  در حال حاضرتصویر پیوست )-   23/12/91/د مورخ 4146/209نامه شماره 

  احتساب و پییذیرشبنابراین   ، می باشد مقدور به حساب صندوق بازنشستگی کشوری   از سوی دستگاه های ذیربطکلیۀ افراد موصوف 

 27/3/65سوابق مورد نظر و برخورداری از مزایای قانونی آن منوط به اجرای مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 

 با ارائه درخواست  ) بیمه شدگان  فنی امور15 ( موضوع بخش اول بخشنامه تلخیص شده شماره  مجلس شورای اسلمی و ضوابط مربوطه

ط ًل طی بخشنامه شماره  مراتب که خواهد بودنزد واحد اجرایی ذیربط   هاز سوی بیمه شد   مورخ391/92/5010 فنی و نامه شماره 1/630 قب

 است. گردیده تبیین  اداره کل امور فنی بیمه شدگان9/2/92

ط ًل  چنانچه واحد های اداری و مالی محل خدمت مربوطه -2  114370/2010بر اساس دسییتور اداری شییماره  برای مشمولین بند مذکور قب

 بییه محاسییبه و وصییولمبییادرت  پذیرفته شییده  ) " دولتی" ( موضوع  : پرداخت حق بیمه سنوات خدمت غیر سازمانی 20/12/81مورخ 

  درخواست های ارائه شده قبلی که مبنای اقدام دستور اداری مورد اشییاره قییرار گرفتییهمی گرددحق بیمه متعلقه اقدام نموده اند، مقرر 

ط ًا از سوی واحدهای مذکوراست،  به منزله درخواست انتقال کسییور به لحاظ انطباق موضوع با مقررات قانونی به شعب تابعه منعکس تا  کتب

 شود. تلقی ه و انجام تشریفات مربوطآنانبازنشستگی 

  برای افراد مشمول طرح پزشییکان و پیراپزشییکان و)20/12/81 (مورخ صول حق بیمه دراجرای دستور اداری مزبورو از آنجائیکه تذکر :

 Kبه استثناء پزشکان متخصصی که دوره تعهدات قانونی ضریب ( دستیاری خود را طی نموده یا می نمایند  همچنین پزشکانی که دوره
 (حق بیمه های مورد نظر در وجییه افییراد ذینفییع به استرداد نسبت   فاقد موضوعیت می باشد ، لذا واحدهای مالی می بایست)داشته اند

اقدام نمایند. )614402 با تفصیلی 6199به شماره کد حساب تعدیل سنواتی درآمد حق بیمه از
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سوابق ایام خدمت مشمولین طرح پزشکان وموضوع :   
مشترک حوزهای فنی و پیراپزشکان و دوره دستیاری (رزیدنتی) کارکنان سازمان

 درآمد   و اداری و مالی

مشترک حوزهای فنی و 
  دستور اداری درآمد   و اداری و مالی

  دستور اداری
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 طرح خود را قبل از تاریخ تصویب قانون   دوره خدمت وابسته که درخصوص آن دسته از پزشکان و پیراپزشکان و رشته های   -3

  منوط به اجییرای مقییررات این قبیل افراد مورد نظر دوره ) در واحدهای ملکی سازمان گذرانده اند، احتساب سوابق3/7/79صدرالذکر ( 

  که پس از صدور این(  زمان تقاضا قانون تأمین اجتماعی با وصول حق بیمه متعلقه براساس آخرین حقوق ومزایای مبنای کسر حق بیمه

 پس از تأیید) می باشد که ( به کسر سهم درمان   % 18 ارائه خواهد شد) با نرخ  محل خدمت فعلی  به واحد توسط کارکنان دستور اداری

  بییه  را متعلقییهحق بیمه منعکس تا واحد مزبور پس از محاسبه ، محل خدمت مالی  به واحد موضوع ، توسط واحد امور اداریمراتب فوق

  تحت عنوان" 2" یلیصبا تف  6144     در کد حساب شماره% سهم کارفرما11 و  قسط ماهانه)12 (حداکثر در % سهم بیمه شده7نسبت 

ط ًا  ضروریستنماید همکاران منظور حق بیمه طرح پزشکان و پیراپزشکان   سهم کارفرما به حساب هزینه در کد حساب شماره%11 .  ضمن

 % سهم دولت نیز توسییط اداره کییل امییور مییالی در3و   عنوان حق بیمه کارفرمایی طرح پزشکان و پیراپزشکان" به6"یلی ص با تف8205

حسابها منظور گردد.

  با توجه به اینکه حسب اظهار نظر صریح اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی (موضوع نییامه-4

  ) ، دوره تخصصی دستیاری پزشکان (رزیدنتی ) از جملییه دوره هییای آموزشییی و تحصیییلی پزشییکان28/8/91 مورخ 176/209شماره 

 می باشد و بابت این ایام کمک هزینه تحصیلی به آنان پرداخت می گردد و کمک هزینه مذکور مشمول کسور بازنشستگی نبوده و جییزو

  بییه عنییوان سییوابق پزشکان در دوره موصوف تحصیلی احتساب و پذیرش سوابق بنابراینسوابق خدمتی این افراد محسوب نمی گردد ،

 نزد سازمان فاقد موضوعیت خواهد بود. اشتغال

  حقییوق پرداخییت شییدهبه آنییاندر مواردی که پزشکان در طی دوره دستیاری از بورسیه سازمان استفاده نموده یا می نمایند و :   تذکر

احتساب سوابق ناشی از آن نزد سازمان بلمانع خواهد بود . ،  باشد ، در صورت کسر حق بیمه و ارسال لیست به شعبه

 ( مشییمولین طییرح پزشییکان و 4 و3، 1  منییدرج  در بنییدهای تاریخ شمول بیمه افرادبه  چنانچه واحدهای اجرایی بدون توجه -5

ط ًل  پیراپزشکان ودوره دستیاری پزشکان ) ط ًا از تاریخ شییروع،اقدام به دریافت لیست و وصول حق بیمه نموده باشندقب   اقدامات قبلی عین

د .ش خواهد  تلقی سوابق پرداخت حق بیمه کارکنان موصوف دردوره مذکور نزد سازمان معتبر وارسال لیست و پرداخت حق بیمه تنفیذ

 سییور نییزد  صییندوق بازنشسییتگی  پزشکان متخصص در صورت اطمینان از عدم وجود ک K سوابق دوره تعهدات قانونی ضریب -6

 بییا مجلس شورای اسییلمی ،27/3/65کشوری و فراهم نبودن امکان اجرای مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 

.رسی خواهد بودبررعایت مقررات قانون تامین اجتماعی و سایر ضوابط مورد عمل سازمان نزد واحد های اجرایی ذیربط قابل 

 پس از انجام مراحییل  است  موظف محل خدمت فعلی، امور اداری واحد» 3 مشمولین مندرج در بند «  درخصوص نحوه ثبت سوابق-7

 نسییبت بییه  ،توسییط واحیید مییالی همییان محییل خییدمتو اعلم مراتب  و اطمینان از وصول کامل حق بیمه سهم بیمه شده تعیین شده

  افراد مشمول طرح بییه واحییدهای نامنویسییی اسامی صورت  نامه اداری و همراه با و ارسال آن اداری دیسکت از سیستم پرسنلی تهیه

ط ًا واحد  و  اقدام  مربوطه به انفرادی شعحسابهای  و  به دریافت   نسبت  واحد فرابری داده ها  اخیر الذکر می بایست  با همکاری متعاقب
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ط ًا نییوع سیابقه ایییامد از طریق منوی مربوطه  اقدام نمایانتقال آن به پایگاه سوابق شعبهو تائید ، استخراج و  دیسکت اطلعات     . ضییمن

 "  و عنییوان « سییابقه طییرح76"خدمت مشمولین طرح پزشکان و پیراپزشکان همکاران سازمانی به طور هوشمند توسط سیستم با کد 

» ثبت خواهد شد. کارکنان در واحدهای ملکی سازمانو پیراپزشکانپزشکان 

 بیمه شدگان، نامنویسییی و امور فنی اداری و مالی ، اداری مدیران ، معاونین ، رؤسا و کارشناسان ارشد  مسئول حسن اجرای این دستور

  و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدماتبیمه ای و درماندرآمد حق بیمه استانها ومسئولین ذیربط در واحدهای  وحسابهای انفرادی

 خواهند بود.ماشینی تامین
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