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 روسای محترم دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

 جناب آقای دکتر فریدون نوحی

 ریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی قلب شهید رجایی

 جناب آقای دکتر بیگلری

 ریاست محترم انستیتو پاستور ایران
 

 

 با سالم و احترام

دستورالعمل اجرایی نحوه " 80با توجه به ماده  و 92/3/8322مورخ  /د8471/902 پیرو رونوشت نامه شماره    

  اعالم ، موارد به شرح ذیل جهت اقدام الزم"قرارداد و نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین

 می شود:

، با این پذیرد می صورت بر اساس مراحل شیوه نامه قبلی مراحل تطبیق و تغییر نظام پرداخت کارکنان مذکور -8

کمک هزینه عائله مندی  ،بدون در نظر گرفتن حق مسکن "سایر"محاسبه ، 91/89/8321در تاریخ تفاوت که 

آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر مندرج در فوق العاده حق اشعه و فوق العاده ایثارگری ، و اوالد

  .خواهد بودهیات علمی 

جرایی نحوه قرارداد و نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار دستورالعمل ا"چنانچه با اجرای  -9

نسبت به قرارداد قبل از درصد  81کمتر از  ،مشمولین 8/8/8322و این شیوه نامه، حقوق و مزایای  "معین

در  "8سایر"عنوان  تحتافزایش داشته باشد )پس از کسر حق مسکن از قرارداد قبلی(، تفاوت آن  91/89/21

 .اضافه خواهد شد 8/8/8322قرارداد در   "سایر"سیستم پرسنلی درج شده و به سرجمع مبلغ 

کارکنان مذکور، ثابت و مشمول کسر کسور بازنشستگی بوده و در  8322مندرج در قرارداد سال  "سایر"مبلغ  -3

 حقوق بازنشستگی لحاظ خواهد شد. فوق العاده حق اشعه و محاسبه
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همانند اقالم مشمول کسور کارکنان پیمانی  ،لعمل، سایر اقالم مشمول کسور بازنشستگیدستورا 2مطابق با ماده  -7

 می باشد.

 1دستورالعمل، کمک هزینه عائله مندی و اوالد همانند کارکنان پیمانی و بر اساس بند  3ماده  3مطابق با تبصره  -1

 .آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیات علمی است 17ماده 

آیین نامه اداری استخدامی  17ماده  80ک ساعت اضافه کاری کارکنان قراردادی کار معین مطابق با بند مبلغ ی -2

کارکنان غیر هیات علمی محاسبه می شود. با توجه به تغییر و تطبیق نظام پرداخت، چنانچه مبلغ آن نسبت به 

 ن خدمات نماید.قرارداد قبلی کاهش یابد، موسسه می تواند به روشهای قانونی دیگر جبرا

کارکنان فوق الذکر مطابق با آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل و پس از تایید کمیته  شغلی ارتقاء طبقه و رتبه -4

(، در مرحله تطبیق 8321مربوطه از تاریخ استحقاق انجام می پذیرد. ضمنا احتساب سوابق قبلی )تا پایان سال 

 انجام خواهد پذیرفت. 92/89/8321

درک تحصیلی و تغییر عنوان شغلی آنان، مشابه کارکنان پیمانی بوده و بر اساس آیین نامه مهندسی و اعمال م -1

 انجام می پذیرد.سایر قوانین و مقررات مربوطه رعایت و ارزیابی مشاغل و پس از تایید کمیته مربوطه 

جه به طراحی سیستم موسساتی که از سیستم پرسنلی شرکت طرح پردازان آذرخش استفاده می کنند، با تو -2

مذکور )اجرای مراحل ذکر شده در شیوه نامه دستورالعمل( جهت تسهیل و تسریع در فرایند صدور قرارداد 

اعم از اعمال مدرک تحصیلی، کاهش و افزایش  8322کارکنان موصوف، هرگونه تغییرات در قرارداد سال 

دهند )بجز موارد اصالحی که به مرحله تغییر و تطبیق به بعد انجام  9/8/8322حقوق و فوق العاده ها را از تاریخ 

 سایر موسسات نیز می توانند به همین روش اقدام نمایند. مربوط می شود(.

فوق العاده حق محرومیت از مطب، معاضدت قضائی و حق فنی افراد مشمول ، مطابق مصوبات قبلی هیات امناء  -80

 رین قرارداد آنان پرداخت می شود.و بر اساس اقالم حقوقی تعیین شده ، مندرج در آخ
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قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران، مطابق با ماده مذکور برای مشمولین  18فوق العاده ایثارگری ماده  -88

 برقرار می گردد.

هیات محترم وزیران، جهت کارکنان  90/8/8322هـ مورخ 14123/ت 3481تصویب نامه شماره  4بند  -89

 ایت شود.قراردادی کار معین مشمول، رع

به کارمندان قرارداد کارمعین که بعد از تاریخ اجرای این دستورالعمل بکارگیری می شوند،  "سایر"لغ اضمنا مب -83

 تعلق نخواهد گرفت.

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 رونوشت:

 اد تعیین شدهمدیر عامل محترم شرکت .... جهت اقدام الزم برابر مفاد دستورالعمل مربوطه، شیوه نامه، بخشنامه و فرمت قرارد 

http://mrd.behdasht.gov.ir/
http://behdasht.gov.ir/

