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 نوبخت جناب آقای دکتر

 سازمان برنامه و بودجه کشور  سیجمهور و رئ سیمعاون محترم رئ
 

 

 

 با سالم و احترام

درصدی امتیاازات   84در خصوص افزایش  14/44/4185مورخ  484155به بخشنامه شماره بازگشت       

از تااری   فصل دها  قاانون مادیریت خادمات کشاوری کاه لیاوک کلیاه کارکناان دساتااههای اجرایای            

افزایش یافت و همچنین در راستای هماهنای با ترمی  لیوک سایر اعضای هیات علمی کشور  4/41/4185

هاا  قانون برنامه شش  توسعه مبنی بر عدالت در پرداخات  14به استناد ماده یک قانون الکام دائمی و ماده 

میدم مبارزه علمی و عملی با  به منظور لمایت و تیویت لضور اعضای هیات علمی وزارت بهداشت در خط

رفع تبعیض در پرداخت لیاوک و مزایاای اعضاای    برقراری عدالت و بیماری کرونا و نیز درخواست آنان در 

های بعمل آمده توسط کارگروه تخصصای،  هیات علمی در میایسه با سایر کارکنان، بدینوسیله طبق بررسی

ذیل در هیات امناء مشترک دانشااههای علوم پزشکی فوک العاده ویژه اعضای هیات علمی به شرح  افزایش

 مطرح و به تصویب رسید. 

 ضریب فوق العاده ویژه اعضای هیات علمی

 

مربی 

 آموزشیار
 استاد دانشیار استادیار مربی

ضریب مصوبه جدید 

 ویژه
4408 4408 4804 41 4101 

 707 508 8 408 408 ضریب قبلی ویژه

    

در مجموعاه   یعلما  اتیا نوزده هزار نفر ه ینیفوک العاده مذکور در الکام کارگز بیضر شیبا توجه به افزا   

گاردد. خواهشامند اسات    یبارآورد ما   یبار مال الیر اردیلیم 711مبلغ  یبیبطور تیر انهیوزارت بهداشت، ماه

فوک  شیاعتبار افزا نی، در خصوص تامیلمع اتیه یاعضا یایعدالت در پرداخت لیوک و مزا یجهت برقرار

  .دیالعاده مذکور دستور اقدام الزم را صادر فرمائ

 
 

 رونوشت:

  ومنابع برای آگاهی و دستور پیایریجناب آقای تیوی نژاد معاون محترم توسعه مدیریت 
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 نوبخت جناب آقای دکتر

 سازمان برنامه و بودجه کشور  سیجمهور و رئ سیمعاون محترم رئ
 

 

 

 با سالم و احترام

درصدی امتیاازات   84در خصوص افزایش  14/44/4185مورخ  484155بخشنامه شماره به  بازگشت      

فصل دها  قاانون مادیریت خادمات کشاوری کاه لیاوک کلیاه کارکناان دساتااههای اجرایای از تااری              

افزایش یافت و همچنین در راستای هماهنای با ترمی  لیوک سایر اعضای هیات علمی کشور  4/41/4185

هاا  قانون برنامه شش  توسعه مبنی بر عدالت در پرداخات  14قانون الکام دائمی و ماده  به استناد ماده یک

به منظور لمایت و تیویت لضور اعضای هیات علمی وزارت بهداشت در خط میدم مبارزه علمی و عملی با 

ای رفع تبعیض در پرداخات لیاوک و مزایاای اعضا    برقراری عدالت وبیماری کرونا و نیز درخواست آنان در 

های بعمل آمده توسط کارگروه تخصصای،  هیات علمی در میایسه با سایر کارکنان، بدینوسیله طبق بررسی

فوک العاده ویژه اعضای هیات علمی به شرح ذیل در هیات امناء مشترک دانشااههای علوم پزشکی  افزایش

 مطرح و به تصویب رسید. 

 ضریب فوق العاده ویژه اعضای هیات علمی

 

مربی 

 زشیارآمو
 استاد دانشیار استادیار مربی

ضریب مصوبه جدید 

 ویژه
4408 4408 4804 41 4101 

 707 508 8 408 408 ضریب قبلی ویژه

   

در مجموعاه   یعلما  اتینوزده هزار نفر ه ینیفوک العاده مذکور در الکام کارگز بیضر شیبا توجه به افزا    

گاردد. خواهشامند اسات    یبارآورد ما   یبار مال الیر اردیلیم 711مبلغ  یبیبطور تیر انهیوزارت بهداشت، ماه

فوک  شیاعتبار افزا نی، در خصوص تامیلمع اتیه یاعضا یایعدالت در پرداخت لیوک و مزا یجهت برقرار

  .دیالعاده مذکور دستور اقدام الزم را صادر فرمائ

 
 

 


