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

رئیس محترم صندوق رفاه دانشجویان
رئیس محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب شهید رجائی

با سالم و احترام؛

   به استناد ماده ٦۲ و تبصره ١ ماده ٣۲ آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی و با توجه 
به بخشنامه شماره ۲٥١١٩٣ مورخ ١٣٩٩/١۲/۲۷ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، میزان حقوق پایه، کمک 
هزینه اقالم مصرفی خانوار، حق مسکن ، مبلغ کمک عائله مندی (اوالد) و ... کارکنان قرارداد مشاغل 
کارگری (تبصره ١ ماده ٣۲ آیین نامه) در سال ١٤٠٠ به شرح ذیل ابالغ می شود. الزم است نسبت به 

تمدید قرارداد کارکنان مذکور وفق مقررات از تاریخ ١٤٠٠/٠١/٠١ اقدام الزم معمول گردد.
حقوق پایه مبلغ ۲٦,٩٩۷,٥٣٣ (بیست و شش میلیون و نهصد و نود و هفت هزار و پانصد و سی و سه)  .١

ریال می باشد. 
افزایش کمک هزینه مسکن سال ١٤٠٠ پس از تصویب و ابالغ از سوی مراجع مربوطه اعمال شود.  .۲

کمک هزینه اقالم مصرفی خانوار ماهیانه مبلغ ٦,٠٠٠,٠٠٠ (شش میلیون) ریال می باشد. .٣
مبلغ کمک هزینه عائله مندی (اوالد) مبلغ ۲,٦٥٥,٤٩٥ (دو میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار و  .٤

چهار صد و نود و پنج) ریال برای هر فرزند می باشد.
به استناد بند ۲ و تبصره ٣ بخشنامه های فوق، مقتضی است نسبت به برقراری روزانه مبلغ ٤٦,٦٦۷  .٥
(چهل و شش هزار و ششصد و شصت و هفت) ریال و ماهیانه مبلغ ١,٤۲٣,٣٤٤ (یک میلیون و چهار 
صد و بیست و سه هزار و سیصد و چهل و چهار) ریال به عنوان پایه سنوات اقدام شود. این مبلغ با توجه 
به ماده ١٣ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، حق شاغل و...، در فوقالعاده جذب هیأت امناء محاسبه 

نمی شود.
فوق العاده ویژه برای کارکنان قرارداد مشاغل کارگری(تبصره ١ ماده ٣۲) مشمول آئین نامه اداری و 
استخدامی کارکنان غیر هیات علمی، به میزان ٥٠ درصد حقوق پایه به مبلغ ١٣,٤٩٨,۷٦۷(سیزده میلیون 

چهارصد و نود و هشت هزار و هفتصد و شصت و هفت) ریال قابل پرداخت می باشد.

رونوشت:
جناب آقای تقوی نژاد معاون محترم توسعه مدیریت و منابع برای آگاهی.
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چهارصد و نود و هشت هزار و هفتصد و شصت و هفت) ریال قابل پرداخت می باشد.



تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها
مقام معظم رهبری
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نشانی پستی: تهران-شهرک قدس (غرب)-بین فالمک جنوبی و زرافشان-خیابان سیمای ایران-ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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رئیس محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب شهید رجائی

با سالم و احترام؛

   به استناد ماده ٦۲ و تبصره ١ ماده ٣۲ آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی و با توجه 
به بخشنامه شماره ۲٥١١٩٣ مورخ ١٣٩٩/١۲/۲۷ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، میزان حقوق پایه، کمک 
هزینه اقالم مصرفی خانوار، حق مسکن ، مبلغ کمک عائله مندی (اوالد) و ... کارکنان قرارداد مشاغل 
کارگری (تبصره ١ ماده ٣۲ آیین نامه) در سال ١٤٠٠ به شرح ذیل ابالغ می شود. الزم است نسبت به 

تمدید قرارداد کارکنان مذکور وفق مقررات از تاریخ ١٤٠٠/٠١/٠١ اقدام الزم معمول گردد.
حقوق پایه مبلغ ۲٦,٩٩۷,٥٣٣ (بیست و شش میلیون و نهصد و نود و هفت هزار و پانصد و سی و سه)  .١

ریال می باشد. 
افزایش کمک هزینه مسکن سال ١٤٠٠ پس از تصویب و ابالغ از سوی مراجع مربوطه اعمال شود.  .۲

کمک هزینه اقالم مصرفی خانوار ماهیانه مبلغ ٦,٠٠٠,٠٠٠ (شش میلیون) ریال می باشد. .٣
مبلغ کمک هزینه عائله مندی (اوالد) مبلغ ۲,٦٥٥,٤٩٥ (دو میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار و  .٤

چهار صد و نود و پنج) ریال برای هر فرزند می باشد.
به استناد بند ۲ و تبصره ٣ بخشنامه های فوق، مقتضی است نسبت به برقراری روزانه مبلغ ٤٦,٦٦۷  .٥
(چهل و شش هزار و ششصد و شصت و هفت) ریال و ماهیانه مبلغ ١,٤۲٣,٣٤٤ (یک میلیون و چهار 
صد و بیست و سه هزار و سیصد و چهل و چهار) ریال به عنوان پایه سنوات اقدام شود. این مبلغ با توجه 
به ماده ١٣ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، حق شاغل و...، در فوقالعاده جذب هیأت امناء محاسبه 

نمی شود.
فوق العاده ویژه برای کارکنان قرارداد مشاغل کارگری(تبصره ١ ماده ٣۲) مشمول آئین نامه اداری و 
استخدامی کارکنان غیر هیات علمی، به میزان ٥٠ درصد حقوق پایه به مبلغ ١٣,٤٩٨,۷٦۷(سیزده میلیون 

چهارصد و نود و هشت هزار و هفتصد و شصت و هفت) ریال قابل پرداخت می باشد.


