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 رئیس/ سرپرست محترم دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ........

 رئیس محترم انستیتو پاستور ایران

 رئیس محترم مرکز آموزشی ، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

 رئیس محترم صندوق رفاه دانشجویان 
 

 ؛با سالم

نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی و با توجه به آئین  32ماده  1و تبصره  62به استناد ماده    

وزارت تعاون،کمار و رفماه    31/03/1399ممور    48692و  26/01/1399ممور    7933بخشنامه های شمماره  

منمدی )اودد(  اجتماعی، میزان حقوق پایه، کمک هزینه اقالم مصرفی خانوار، حق مسکن و مبلغ کمک عائله 

به شرح ذیل ابالغ ممی شمود     1399آیین نامه( در سال  32ماده  1ارداد مشاغل کارگری )تبصره کارکنان قر

 اقدام دزم معمول گردد  1/1/1399دزم است نسبت به تمدید قرارداد کارکنان مذکور وفق مقررات از تاریخ 

       ( ریمال  )بیسمت میلیمون و بیسمت و دو همزار و هشتصمد و بیسمت و نمه        829,022,20حقوق پایه مبلغ   1

 می باشد  

 پس از تصویب و ابالغ از سوی مراجع مربوطه اعمال شود   1399افزایش کمک هزینه مسکن سال   2

 )چهار میلیون( ریال می باشد  000,000,4کمک هزینه اقالم مصرفی خانوار ماهیانه مبلغ   3

یک میلیون و هشتصمد  ) 427,835,1مبلغ  31/3/1399تا  1/1/1399مبلغ کمک عائله مندی )اودد( از   4

تما پایمان سمال جماری مبلمغ        1/4/1399و سی و پنج همزار و چهمار صمد و بیسمت و هفمت( ریمال و از       

 )یک میلیون و نهصد و ده هزار و چهار صد و بیست و هفت( ریال برای هر فرزند می باشد  427,910,1

) پنجاه و هشمت   333,58مبلغ  نسبت به برقراری روزانه بخشنامه های فوق 3و تبصره  2به استناد بند   5

)یک میلیمون و هشتصمد و هشمت همزار و      323,808,1هزار و سیصد و سی و سه( ریال و ماهیانه مبلغ 

) سی و سه هزار  333,33و روزانه مبلغ  31/3/1399تا  1/1/1399سیصد و بیست و سه( ریال از تاریخ 

نود و نمه همزار و نهصمد و نمود( ریمال از      )نهصد و  990,999و سیصد و سی و سه( ریال و ماهیانه مبلغ 

 13تا پایان سال جاری به عنموان پایمه سمنوات اقمدام شمود  ایمن مبلمغ بما توجمه بمه مماده             1/4/1399

 العاده جذب هیأت امناء محاسبه نمی شود دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، حق شاغل و  ، در فوق

  

 

 
 

 رونوشت:

 منابع جهت آگاهی و مدیریت توسعهای تقوی نژاد معاون محترم جناب آق  
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 رئیس/ سرپرست محترم دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ........

 رئیس محترم انستیتو پاستور ایران

 رئیس محترم مرکز آموزشی ، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

 رئیس محترم صندوق رفاه دانشجویان 
 

 ؛با سالم

نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی و با توجه به آئین  32ماده  1و تبصره  62ه استناد ماده ب   

وزارت تعاون،کمار و رفماه    31/03/1399ممور    48692و  26/01/1399ممور    7933بخشنامه های شمماره  

منمدی )اودد(  مک عائله اجتماعی، میزان حقوق پایه، کمک هزینه اقالم مصرفی خانوار، حق مسکن و مبلغ ک

به شرح ذیل ابالغ ممی شمود     1399آیین نامه( در سال  32ماده  1کارکنان قرارداد مشاغل کارگری )تبصره 

 اقدام دزم معمول گردد  1/1/1399دزم است نسبت به تمدید قرارداد کارکنان مذکور وفق مقررات از تاریخ 

       یسمت و دو همزار و هشتصمد و بیسمت و نمه( ریمال       )بیسمت میلیمون و ب   829,022,20حقوق پایه مبلغ   1

 می باشد  

 پس از تصویب و ابالغ از سوی مراجع مربوطه اعمال شود   1399افزایش کمک هزینه مسکن سال   2

 )چهار میلیون( ریال می باشد  000,000,4کمک هزینه اقالم مصرفی خانوار ماهیانه مبلغ   3

)یک میلیون و هشتصمد   427,835,1مبلغ  31/3/1399تا  1/1/1399مبلغ کمک عائله مندی )اودد( از   4

تما پایمان سمال جماری مبلمغ        1/4/1399و سی و پنج همزار و چهمار صمد و بیسمت و هفمت( ریمال و از       

 )یک میلیون و نهصد و ده هزار و چهار صد و بیست و هفت( ریال برای هر فرزند می باشد  427,910,1

) پنجاه و هشمت   333,58نسبت به برقراری روزانه مبلغ  ه های فوقبخشنام 3و تبصره  2به استناد بند   5

)یک میلیمون و هشتصمد و هشمت همزار و      323,808,1هزار و سیصد و سی و سه( ریال و ماهیانه مبلغ 

) سی و سه هزار  333,33و روزانه مبلغ  31/3/1399تا  1/1/1399سیصد و بیست و سه( ریال از تاریخ 

)نهصد و نود و نمه همزار و نهصمد و نمود( ریمال از       990,999ل و ماهیانه مبلغ و سیصد و سی و سه( ریا

 13تا پایان سال جاری به عنموان پایمه سمنوات اقمدام شمود  ایمن مبلمغ بما توجمه بمه مماده             1/4/1399

 العاده جذب هیأت امناء محاسبه نمی شود دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، حق شاغل و  ، در فوق

  

 

 

 


