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

 سرپرست محترم موسسه عالی آموزشی وپژوهشی طب انتقال خون

 رئیس محترم انستیتوپاستورایران

 رئیس محترم صندوق رفاه دانشجویان

 رئیس محترم مرکزآموزشی،تحقیقاتی ودرمانی قلب وعروق شهید رجایی

 

 باسالم 

باتوجه به  آئین نامه اداری واستخدامی کارکنان غیرهیات علمی و 26ماده  1تبصره  و 26ماده  به استناد       
 کارکنان قراردادی مصوب هیات امناء، میزان حقوق پایه، بن و 6ماده  2دستورالعمل تبصره  6ماده  1تبصره 

به شرح ذیل ابالغ می شود .  1215ردادی درسال اوالد کارکنان قرا بار، حق مسکن و مبلغ عائله مندی و و خوار
 اقدام الزم معمول شود. 1/1/1215مقتضی است نسبت به تمدید قرارداد کارکنان مذکور وفق مقررات ازتاریخ 

 دستورالعمل کارکنان قراردادی( : 6ماده  2الف( کارکنان قرارداد کارمعین ) تبصره 

( شصت هزار و ششصد و یک هزار ویکصد وبیست ون میلیو هشت) 226/161/8الف( حقوق پایه مبلغ  -1

 6بدیهی است میزان حقوق ومزایای ماهیانه کارکنان قرارداد کارمعین با رعایت بند  گردد.ریال تعیین می

هیات محترم وزیران محاسبه وپرداخت  12/62/1215مورخ  هـ56186/ت61121تصویب نامه شماره 

 خواهد شد.

ناء آن سقف قابل پرداخت به کارکنان پیمانی به عهده هیات ام در الف( تعیین حق مسکن حداکثر -6

 می باشد.دانشگاه/ دانشکده 

 صد هزار( ریال ) یک میلیون و 666/166/1بار ماهیانه  و خوار الف( بن و -2

 هشتاد( ریال و چهارصدهزارو یک و سی و چهارصد)  486/421الف( مبلغ کمک هزینه عائله مندی  -4

 شش( ریال و دویست و نودو  هزار شش تاد وش)ه 612/82اوالد الف( مبلغ کمک هزینه  -5

الزم به ذکراست حداقل حقوق وفوق العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان  

این بند  ( ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور درشش میلیون) 666/666/2به میزان  1215سال  دولت در

 می شود.

 آئین نامه اداری واستخدامی کارکنان غیرهیات علمی( : 26ماده  1نان مشمول قانون کار ) تبصره ب( کارک
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( به و یکصد وبیست ویک هزارو ششصد وشصت هزارمیلیون  هشت) 226/161/8ب( حقوق پایه مبلغ ریال  -1
 یین می گردد.رفاه اجتماعی تع و وزارت تعاون، کار 66/16/1214مورخ  641666استناد بخشنامه شماره 

 ) چهارصد هزار( ریال 666/466ب( حق مسکن  -6
 )یک میلیون وصد هزار( ریال 666/166/1ب( بن وخوار و بار ماهیانه مبلغ  -2
         هشتصد و دوازده هزارو صد وشصت( ریال برای هرفرزند تعیین) 816126ب( مبلغ کمک هزینه اوالد  -4

 می گردد.
ریال( و ماهیانه  666/16بخشنامه فوق االشاره نسبت به برقراری روزانه مبلغ ) 2ره وتبص 6ب( به استناد بند -5

دستورالعمل  12توجه به ماده  ریال( به عنوان پایه سنوات اقدام گردد. بدیهی است این مبلغ با 666/266مبلغ )
 .        گرددنحوه تعیین حق شغل، حق شاغل و... در احتساب فوق العاده جذب هیات امناء محسوب نمی 

 

 

 

 

 

 


