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جناب آقای دکتر محمد روشن
معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

سالم علیکم،
با کمال احترام به استحضار میرساند:
بر اساس گزارش دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ،سازمان تأمین اجتماعی
در سال جاری( )1395مدعی شده است که اعضای هیأت علمی این دانشگاهها و مؤسسات نیز مانند کارکنان
مشمول قانون تأمین بیمههای اجتماعی هستند .به عنوان مثال حقوق اعضای هیأت علمی هم میبایست 14
درصد اضافه گردد(مانند کارکنان) در حالی که افزایش 12درصدی حقوق اعضای هیأت علمی براساس
آییننامه ها و مقررات وزارت علوم پرداخت گردیده ،اما سازمان تأمین اجتماعی این امر را نمی پذیرد و این
استدالل که حسب قوانین موجود و اساسنامهها ،اعضای هیأت علمی این مؤسسات تابع آیین نامهها و مقررات
وزارت علوم بوده و مشمول قوانین وزارت کار نمیشوند را قبول ندارد.
مزید استحضار حسب قانون برنامه چهارم توسعه ،اعضای هیأت علمی پیمانی دانشگاهها (اعم از دولتی یا
غیردولتی) مخیر بودهاند که از بین بیمه تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی ،یکی را به میل خود انتخاب
نمایند ،بدون اینکه مشمول سایر مقررات وزارت کار باشند و باز هم به عنوان مثال دانشگاه ها و مؤسسه های
آموزش عالی غیرانتفاعی مکلف بودهاند(حسب قانون) برای سال  1395به حقوق کارکنان خود 14درصد اضافه
نمایند امّا حسب دستورالعملهای وزارت علوم به حقوق اعضای هیأت علمی 12درصد افزودهاند ،اما سازمان
تأمین اجتماعی میگوید طبق نرمافزارهای نصب شده توسط وزارت کار ،هر حقوقی که در بهمن ماه سال 94
به هر کس (اعم از هیأت علمی یا کارمند یا کارگر) پرداخت میشده در فروردین ماه به صورت خودکار باید
چهارده درصد افزایش یابد ،و به همین دلیل مؤسسات غیرانتفاعی که حقوق اعضای هیأت علمی خود را بر
اساس دستورالعمل وزارت علوم 12درصد افزایش دادهاند را ،مشمول جریمه قرار داده است.
از حضرتعالی درخواست میشود برای دفاع از حقوق واحدهای غیرانتفاعی که از زیرمجموعههای وزارت
علوم هستند ،با وزارت کار و امور اجتماعی مکاتبه و این مسئله که پرداخت حقوق ومزایای هیأت علمی در
سرتاسر کشور مشمول افزایش 12درصدی بوده است را به آنان یادآوری فرمایید.
از صدور دستور مساعد و سریع حضرتعالی برای رسیدگی به این مسئله مهم پیشاپیش تشکر و قدردانی
مینمایم.
دکتر علی آهونمنش
دبیرکل و رئیس شورای مرکزی

