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۱۰۰/۶۲۱

دارد
۱۴۰۱/۰۵/۰۱۲۰:۰۴

نشانی پستی: تهران-شهرک قدس (غرب)-بین فالمک جنوبی و زرافشان-خیابان سیمای ایران-ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
http://www.behdasht.gov.ir :نشانی صفحه اینترنتی نمابر: ٨٨٣٦٤١١١ تلفنهای تماس: ٨١٤٥٥٤٠١

رییس/سرپرست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ......
رییس محترم انستیتو پاستور ایران

رییس محترم صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت
رییس محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب شهید رجایی

با سالم؛

به استناد ماده (٦۲) و تبصره (١) ماده (٣۲) آییننامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی و با 
توجه به بخشنامه شماره ۲٦٥٣٤٤ مورخ ١٤٠٠/١۲/۲۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویبنامههای 
شماره ٤۲۲٨٣/ت٥۹٨۲٦هـ و ٤۲۲۹٤/ت٥۹۷٠٣هـ مورخ ١٤٠١/٣/١٨ هیأت محترم وزیران، میزان حقوق 
پایه، کمکهزینه اقالم مصرفی خانوار، حق مسکن و مبلغ کمک عائلهمندی (اوالد) کارکنان قرارداد مشاغل 
کارگری (تبصره ١ ماده ٣۲ آییننامه) در سال ١٤٠١ به شرح زیر ابالغ میشود. الزم است نسبت به تمدید 

قرارداد کارکنان مذکور وفق مقررات از تاریخ ١٤٠١/١/١ اقدام الزم معمول گردد.
حقوق پایه مبلغ ٤۲,٤۹٤,١۲٥ (چهلودو میلیون و چهارصدونودوچهار هزار و یکصدوبیستوپنج)  .١

ریال میباشد.
کمکهزینه مسکن سال ١٤٠١ مبلغ ٥,٥٠٠,٠٠٠ (پنج میلیون و پانصد هزار) ریال اعمال میگردد. .۲

کمکهزینه اقالم مصرفی خانوار ماهیانه مبلغ ٨,٥٠٠,٠٠٠ (هشت میلیون و پانصد هزار) ریال  .٣
میباشد.

مبلغ کمکهزینه عائلهمندی (اوالد)٤,١۷۹,۷٥٠ (چهار میلیون و یکصدوهفتادونه هزار و  .٤
هفتصدوپنجاه) ریال برای هر فرزند میباشد.

به استناد بند ۲ و تبصره ٣ بخشنامههای فوق، مقتضی است نسبت به برقراری روزانه مبلغ  .٥
۷٠,٠٠٠ (هفتاد هزار) ریال و ماهیانه مبلغ ۲,١٣٥,٠٠٠ (دو میلیون و یکصدوسیوپنج هزار) ریال 

به عنوان پایه سنوات اقدام شود.
مبالغ فوقالعاده جذب هیأت امناء و فوقالعاده ویژه برای کارکنان قرارداد مشاغل کارگری، معادل  .٦

مبلغ ریالی مندرج در آخرین قرارداد سال ١٤٠٠ تعیین و پرداخت میشود.



تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین
مقام معظم رهبری 

۱۰۰/۶۲۱

دارد
۱۴۰۱/۰۵/۰۱۲۰:۰۴

نشانی پستی: تهران-شهرک قدس (غرب)-بین فالمک جنوبی و زرافشان-خیابان سیمای ایران-ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
http://www.behdasht.gov.ir :نشانی صفحه اینترنتی نمابر: ٨٨٣٦٤١١١ تلفنهای تماس: ٨١٤٥٥٤٠١

رییس/سرپرست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ......
رییس محترم انستیتو پاستور ایران

رییس محترم صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت
رییس محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب شهید رجایی

با سالم؛

به استناد ماده (٦۲) و تبصره (١) ماده (٣۲) آییننامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی و با 
توجه به بخشنامه شماره ۲٦٥٣٤٤ مورخ ١٤٠٠/١۲/۲۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویبنامههای 
شماره ٤۲۲٨٣/ت٥۹٨۲٦هـ و ٤۲۲۹٤/ت٥۹۷٠٣هـ مورخ ١٤٠١/٣/١٨ هیأت محترم وزیران، میزان حقوق 
پایه، کمکهزینه اقالم مصرفی خانوار، حق مسکن و مبلغ کمک عائلهمندی (اوالد) کارکنان قرارداد مشاغل 
کارگری (تبصره ١ ماده ٣۲ آییننامه) در سال ١٤٠١ به شرح زیر ابالغ میشود. الزم است نسبت به تمدید 

قرارداد کارکنان مذکور وفق مقررات از تاریخ ١٤٠١/١/١ اقدام الزم معمول گردد.
حقوق پایه مبلغ ٤۲,٤۹٤,١۲٥ (چهلودو میلیون و چهارصدونودوچهار هزار و یکصدوبیستوپنج)  .١

ریال میباشد.
کمکهزینه مسکن سال ١٤٠١ مبلغ ٥,٥٠٠,٠٠٠ (پنج میلیون و پانصد هزار) ریال اعمال میگردد. .۲

کمکهزینه اقالم مصرفی خانوار ماهیانه مبلغ ٨,٥٠٠,٠٠٠ (هشت میلیون و پانصد هزار) ریال  .٣
میباشد.

مبلغ کمکهزینه عائلهمندی (اوالد) ٤,١۷۹,۷٥٠ (چهار میلیون و یکصدوهفتادونه هزار و  .٤
هفتصدوپنجاه) ریال برای هر فرزند میباشد.

به استناد بند ۲ و تبصره ٣ بخشنامههای فوق، مقتضی است نسبت به برقراری روزانه مبلغ  .٥
۷٠,٠٠٠ (هفتاد هزار) ریال و ماهیانه مبلغ ۲,١٣٥,٠٠٠ (دو میلیون و یکصدوسیوپنج هزار) ریال 

به عنوان پایه سنوات اقدام شود.
مبالغ فوقالعاده جذب هیأت امناء و فوقالعاده ویژه برای کارکنان قرارداد مشاغل کارگری، معادل  .٦

مبلغ ریالی مندرج در آخرین قرارداد سال ١٤٠٠ تعیین و پرداخت میشود.

رونوشت:
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع جهت آگاهی 


