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 حقوق و مزایا           

اهداف 

 کلی

 

 رداخت کارکنان دولت و مفاهیم آن آشنایی با قانون نظام هماهنگ پ 

 مات کشوری ، تعاریف و مفاهیم آن آشنایی با قانون مدیریت خد 

  آشنایی با آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیات علمی ، تعاریف و مفاهیم آن 

 

اهداف 

فتاریر  

 

  فراگیران دوره ، در پایان دوره بتوانند تعاریف و نحوه محاسبه آیتمهای حقوقی مرتبط با

 .قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را  ارائه دهد

  فراگیران دوره، در پایان دوره بتوانند تعاریف و نحوه محاسبه آیتمهای حقوقی مرتبط با

 .ئه دهدقانون مدیریت خدمات کشوری را  ارا

  فراگیران دوره، در پایان دوره بتوانند تعاریف و نحوه محاسبه آیتمهای حقوقی مرتبط با

 .آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی  را  ارائه دهد

  فراگیران بتوانند نحوه محاسبه حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت، تفاوت تطبیق و ...

 .را ارائه دهند
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 :بود فصل 1 بر مشتمل قانون این رسید تصویب به 3363 آذرماه کشوری، استخدامی قانون اولین

خدمت به ورود: اول فصل  

رتبه ارتقاء و خدمت مراتب: دوم فصل  

مجازات و محاکمه طریقه: سوم فصل  

ظایفو و تقاعد: چهارم فصل  

مخصوصه مواد: پنجم فصل  

 مراتب( 31) ماده طبق بودند آن شمول از خارج که ها دادستان و قضات ، ریاست سفارت، ، وزارت مقام جز به قانون این در

شدند می تقسیم زیر شرح به قسم 9 به کشوری اداری خدمات  

 ریاست -8 اداره معاونت -7 دایره مدیری -3 شعبه مدیر -1 اول گری منشی -4 دوم گری منشی -3 گری منشی -7 ثباتی -3 

کل اداره معاونت یا مدیرکل -9 اداره  

کارگری روزمزد و ثابت روزمرد حکمی پیمانی – جزء پایه دون رسمی،: قانون این در استخدامی حاالت  

 امر این و دشون کشور استخدامی امور بررسی مامور گروهی 3337 سال در که گردید موجب دولت کارکنان حجم افزایش 

 اداره این وزیران هیات نامه تصویب با 3337 سال در و شد 3333 آبانماه در «مشاغل بندی طبقه کل اداره»قانونی تاسیس موجب

 وقت سنای و ملی شورای مجلس مشترک کمیسیون تصویب با 33/3/3341 در. داد عنوان تغییر کشوری خدمات سازمان به کل

شد ابالغ دولت به ااجر جهت کشوری استخدام قانون .                        

 

 

 

 

 

 

 

 ریخچهتا
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:  پنجم فصل آموزش چهارم فصل مستخدمین مزایای و حقوق: سوم فصل انتصابات و بخدمت ورود: دوم فصل کلیات-اول فصل

: نهم فصل وظیفه و بازنشستگی: هشتم فصل مستخدمین عمومی تکالیف: ششم فصل کارکنان سالمت حفظ و آسایش تأمین

 این مواد با مستخدمین وضع درتطبیق: یازدهم فصل  مختلف، مقررات: همد کشور،فصل استخدامی و اداری امور سازمان تشکیل

 دو در و بوده …و واستخدام مزایا و حقوق ، مشاغل بندی طبقه آموزش، تشکیالت زمینه در ماده 313 شامل قانون  این قانون

 .گردید اجرا مرحله

 337 ماده شدند وضع تبدیل داشته اربک اشتغال دولتی های دستگاه در که کارکنان کلیه 33/3/3341 در: الف

 و تخصیص خدمت سنوات تجربه گرفتن نظر در با مشاغل بندی طبقه های طرح براساس کارکنان کلیه 3/7/17 تاریخ در: ب

( 3) تبصره و( 37) ماده موضوع جدول استناد با و گردید تعیین آنان قطعی پایه و گروه و شده داده ضع و تطبیق تحصیلی مدرک

 رسته و رشته و تصدی مورد پست به عنایت با و تعیین دولت کارکنان حقوق گردید می تشکیل پایه 31 و گروه 37 از که قانون

  سازمان پیشنهاد با( 33) ماده استناد با و گردید می پرداخت آنان به شغل العاده فوق دولت محترم هیات مصوبات براساس شغلی

 حقوق جدول ضریب زندگی هزینه افزایش نظرگرفتن در با اسالمی شورای جلسم تصویب و کشور استخدامی و اداری امور

 .یافت می افزایش( 37) ماده موضوع

( 77) بر مشتمل قانون این اسالمی شورای مجلس37/3/3376 مصوب دولت کارکنان پرداخت هماهنگ نظام قانون

 و مبنا حقوق واقع در کرد می مشخص را کارکنان واتیسن افزایش و مبنا حقوق آن های تبصره و( 7) و( 3) ماده که بوده ماده

 مدیریت، العاده فوق قبیل از مختلف ای العاده فوق کارکنان خدمات جبران برای و گردید پایه و گردد جایگزین سنواتی افزایش

 .گردید می پرداخت دولت کارکنان به وزیران محترم هیات مصوبات براساس … و جذب ، ویژه تخصص،

 رسمی استخـدام به 3/3/76 از پس که کارکنانی و شدند داده وضع تطبیق قانون این با 3/3/76 تاریخ در دولت ارکنانک کلیه –

( 37) ماده باستناد و گردید می پـرداخت و تعیین الـذکر فوق قانون براساس آنان مزایای و حقوق آمدند می در دولت پیمانی و

 از گردید مقر بوده استخدامی خاص مقررات دارای که اسالمی انقالب نهادهای و دولتی های شرکت و های دستگاه قانون این

 .شدند داده وضع تطبیق قانون این با 3/3/73

 بوده مستثنی قانون این از انتظامی و نظامی نیروهای و محاسبات دیوان مستشاران علمی، هیئت اعضای قضات، – 

 

 

 و مقررات استخدامی کشور نقوانی
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 کشوری خدمات مدیریت قانون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجرای تاریخ نیاز مورد های دستورالعمل و ها نامه آئین تاخیر در تصویب بعلت که رسید تصویب به 78/7/3383 در نقانو این

 .گردید تعیین 3/3/88 از آن

 بکارگیری و مردم حقوق به ویژه توجه کشوری استخدام قانون با آن تمایز نقطه که بوده فصل 31 بر مشتمل قانون این 

 باشد می اطالعات آوری فن از تیدول موسسات هاو دستگاه

 امتیازات به توجه با کارکنان دستمزد و حقوق و باشد می کارکنان دستمزد و حقوق درخصوص قانون این( 36) فصل 

 .شود می تعیین باشد می زیر موارد که شاغل و شغل عوامل از مکتسبه

 کمتر بدی آب و هوا و مناطق العاده فوق مدیریت، هالعاد ، فوق ایثارگری العاده فوق شغل، العاده فوق شاغل، حق شغل، حق 

، فوق  وری بهره العاده فوق عملکرد و کارایی العاده فوق کار و نوبتکاری ، محیط شرایط سختی العاده فوق یافته، توسعه

 اوالد و مندی عائله هزینه کمک العاده ویژه و

 منطقه قانون این با 3/3/88 از اند بوده شاغل 79/37/87رد که دولتی وموسسات های دستگاه پیمانی و رسمی کارکنان کلیه 

 باشد 79/37/87 تاریخ در مزایای و حقوق از بیشتر 31۱ یابد وضع تطبیق مرحله در آنان مزایای و حقوق و شده داده تطبیق

 .گردید می پرداخت وضع تطبیق آنان به اینصورت غیر در

 کار، محیط شرایط سختی های العاده فوق و شده تعریف ثابت قوقح عنوان به مدیریت العاده فوق و شاغل شغل، حق 

 .شود می محسوب مستمر های العاده فوق جزء ایثارگری العاده فوق و شغل العاده فوق

 و تحصیلی مدرک ، تخصص تجربی، سنوات براساس دولت کارکنان که شده تشکیل رتبه 1 و طبقه 33 از: شغل حق … .

: شاغل عالی حق و خبره ارشد، ، پایه ، مقدماتی: از عبارتند ها رتبه ضمن در شدند می داده صتخصی مربوط رتبه و طبقه در

 تحصیالت ها، مهارت و ها توانایی آمـوزش، ، تجربی سنوات خدمت، سنوات شده تشکیل عامل 1 از حق

 گردیده تعریف بندی متیازا و نحوه کشوری خدمات مدیریت قانون  (36) فصل در مندرج مواد در العاده فوق سایر بررسی 

 اند بوده ذیل مشرحه قوانین مشمول کشوری خدمات مدیریت قانون اجرای از قبل تا دولتی موسسات و ها دستگاه کارکنان. 

 سازمان تعاون، وزارت کشور، وزارت مانند قانون مشمول دولتی موسسات و ها وزارتخانه – کشوری استخدام قانون 

 ..... و کشور ریزی برنامه و مدیریت

 دیده خبرگی آن اساسنامه با تاسیس قانون در که های شرکت و ها سازمان موسسات،: دولتی ها شرکت استخدام قانون 

 .شده است 
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 :اند بوده ذیل مشروحه قوانین شمول کشوری خدمات مدیریت قانون اجرای در قبل تا دولتی موسسات و ها دستگاه کارکنان

 و مدیریت سازمان ، تعاون وزارت :مانند قانون مشمول دولتی موسسات و ها تخانهوزار – کشوری استخدام قانون 

 …و کشور ریزی برنامه

 قانون مشمول آن اساسنامه با تاسیس قانون در که های شرکت و ها ،سازمان موسسات: دولتی ها شرکت استخدام قانون 

 .باشند می دولتی های شرکت استخدام

 و چای سازان پست شرکت ، مخابرات شرکت ایران، اسالمی جمهوری خبرگزاری: مثال بطور… 

 می خاص استخدامی و اداری نامه آیین دارای مربوطه مقررات و قوانین در که های شرکت و ها سازمان ، موسسات: خاص قانون 

 .باشند

 و آهن ذوب شرکت – الدفو شرکت – ایران اسالمی جمهوری کشتیرانی سیما، و صدا ، نفت شرکت ، ها بیمه ، ها بانک :مانند… 

 یا پست شرکت مانند باشند می کار قانون مشمول کارکنان از بخشی دولتی های شرکت و ها وزارتخانه برخی در :کار قانون 

  ایران اسالمی جمهوری آهن ،راه مخابرات شرکت

 های دستـگاه باستثنای کشوری خدمات مدیریت قانون اجرای در انتظامی و نظامی نیروهای استخدامی مقررات و قوانین 

 .گیرند می قـرار کشوری خدمـات مدیریت قـانون مشمـول در ها دستگاه بقیه( 337) مـاده در شده نـامبرده

 متشاران اطالعات، وزارت ، نگهبان شورای نظام، مصلحت تشخیص مجمع مانند قانون این در شده مستثنی های دستگاه :۱۱۱ ماده 

 …و خبرگان مجلس محاسبات دیوان

 

 

 

 

 اتتوضیح
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 شرح مستند قانونی عنوان

 ۱ماده  وزارتخانه
که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر  واحد سازمانی مشخص

 عهده دارد و توسط وزیر اداره می شود

 2ماده  دولتی مؤسسه

با داشتن استقالل حقوقی   ایجاد واحد سازمانی مشخص به موجب قانون و

بر عهده یکی از قوی سه گانه و سایر مراجع  بخشی از وظایف و اموری که

 قانونی می باشد انجام می دهد

یا نهاد  مؤسسه

 عمومی غیردولتی
 3ماده

سازمانی مشخص که دارای استقالل حقوقی بوده و با تصویب مجلس  واحد

 شورای اسالمی ایجاد می شود

 4ماده  شرکت دولتی

قسمتی از تصدی های  بنگاه اقتصادی که به موجب قانون برای انجام یک

درصد سرمایه و  16ایجاد می شود و بیش از ( 44به موجب اصل ) دولت 

 .سهام آن متعلق به دولت است 

 5ماده  دستگاه اجرایی

یا نهادهای عمومی غیردولتی  کلیه وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی ، مؤسسات

ا تصریح نام هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یه کلیه دستگا... 

 .است

 6ماده  سازمانی پست

سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و  جایگاهی که در ساختار

پیش بینی و برای تصدی یک ( ثابت و موقت)مسئولیت های مشخص 

 .کارمند در نظر گرفته می شود

پست ثابت صرفا برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد 

 .شد

 دستگاه کارمند

 اجرایی
 ۱ماده 

ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد  فردی که براساس

 .شود مقام صالحیتدار در در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می

 موجب اقتدار و حاکمیت کشور است آن دسته از اموری که تحقق آن 8ماده  امور حاکمیتی

 قانون مدیریت خدمات کشوری  
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 شرح مستند قانونی عنوان

امور اجتماعی فرهنگی و 

 خدماتی
 .اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد آن دسته از وظایفی که منافع 9ماده 

از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است که موجب تقویت زیر  آن دسته ۱1ماده  امور زیربنایی

 .ساخت های اقتصادی و تولیدی کشور می گردد

 .اداره و بهره برداری از اموال جامعه است ان دسته از اموری که دولت ، متصدی ۱۱ماده  اقتصادیامور 

 .از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد منظور ۱2ماده  سازمان

 مستند قانونی عنوان مستند قانونی عنوان

 9ماده ماموریت 3ماده موسسه

 36ماده تعلیق 7دهما کارمند

 33ماده  استعفاء 3ماده  استخدام

 37ماده  غیبت موجه 4ماده  حکم سازمانی

 33 ماده غیبت غیر موجه 1 ماده سابقه خدمت دولتی

 34ماده  اخراج 3ماده  ارتقا

 31ماده  مرخصی استعالجی 7ماده  انتصاب

 33 ماده بازنشستگی 8 ماده انتقال

 قانون مدیریت خدمات کشوری  

 

 آیین نامه اداری  استخدامی کارمندان غیرهیات علمی
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فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، آئین نامه اداری و  توسعه اقتصادی، اجتماعی و مقانون برنامه پنج 76دراجرای بند ب ماده  -۱هماد

موسسه آموزشی پژوهشی که از این / دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی /می کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاهاستخدا

 .نامیده می شود، برابر مفاد این آئین نامه می باشد"موسسه  "پس به اختصار

اد مقام صالحیت دار در موسسه به اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارد فردی است که بر :کارمند  -2هماد

 .خدمت پذیرفته می شود

عبارت است از به کارگیری شخص حقیقی به صورت رسمی یا پیمانی یا قراردادی طبق ضوابط ومقررات مندرج  : استخدام-3هماد

                         ن نامه به منظورخدمت در موسسهدراین آیی

موسسه که با رعایت مفاد این آیین نامه به منظوراستخدام  ستور کتبی مقامات صالحیت دارعبارت است از د :حكم سازمانی-4هماد

 .اشخاص حقیقی صادرشده باشد

عبارت است از مدت خدمت در وزارتخانه ها موسسات و شرکت های دولتی که درحالت اشتغال به  :سابقه خدمت دولتی -5 ماده

قـانون نیمه وقت  داخت نموده یا می نماید و مدت خدمت نیمه وقت بانوان به استنادصورت تمام وقت انجام شده وکسور مربوط را پر

مشروط به اینکه در ایام نیمه  )قانون مـدیریت خدمـات کشوری  87ماده  3و اصالحات بعدی آن و تبصره 3337بـانوان مصوب سال

 خدمت مشمولین قانون خدمت  خدمت نظام وظیفه ومدت  و(  وقت و پاره وقت کسور بازنشستگی به صورت کامل پرداخت شده باشد

 

 تند قانونیمس عنوان

 37ماده از کار افتادگی

 38ماده  انفصال دائم

 39ماده  انفصال موقت

 76ماده  آماده به خدمت

 73 ماده بازخریدی

ین نامه اداری  استخدامی کارمندان آی  2-12مواد    

 غیرهیات علمی
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یام مربوط به مرخصی استحقاقی و استعالجی مشمولین این ماده و ا .پیراپزشکان به عنوان سابقه خدمت محسوب می شود پزشکان و 

 . دسوابق خدمت غیردولتی که به موجب قوانین خاص ، خدمت دولتی محسوب شده است ، بعنوان خدمت دولتی لحاظ می شو

 مشاغل  سطح شغلی باالتر به کارمند براساس ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل و ارزشیابی تخصیص پست سازمانی یا : ارتقاء-6ماده

به کار گماردن کارمند در پست سازمانی براساس شرایط احراز ، لیاقت شایستگی و ضوابط پیشنهادی معاونت توسعه  :انتصاب-۱ماده

 .ع مصوب هیات امناءمدیریت ومنابع وزارت متبو

جابجایی محل خدمت کارمند با صدور حکم رسمی به واحدها ی تحت پوشش موسسه یا  به منظور اشتغال در سایر :انتقال  -8هماد 

 نهادهای عمومی غیردولتی با و موسسه ها و واحدهای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر دستگاه های دولتی

 .بق خدمتحفظ سوا

 :عبارت است از: مأموریت -9هماد

 محول شدن وظیفه موقت به کارمند، غیر از وظیفه اصلی که در پست سازمانی خود دارد،)الف 

اعزام کارمند به طور موقت به واحدهای تحت پوشش موسسه یا سایر موسسه ها و واحدهای وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و )ب 

 های دولتی وموسسات عمومی غیردولتی، ه ها ، نهادها ، سازمانآموزش پزشکی، وزارتخان

 .اعزام کارمندان برای طی دوره آموزشی یا کارآموزی درداخل یا خارج ازکشور برابر مواد مفاد این آیین نامه)ج 

موجب احکام طبق حکم مقامات صالحیت دار تا تعیین تکلیف وی ، به ناظر بر وضعیت کارمندی است که  : تعلیق -۱1هماد  

 .دادگاه و یا آراء مراجع قانونی ذی صالح به طور موقت از ادامه خدمت در موسسه محروم شده باشند

 .عبارت است از ارایه درخواست معافیت از ادامه خدمت در موسسه توسط کارمند:استعفاء  -۱۱ماده 

قدرت و اختیار خود نتوانسته است در محل خدمت آن است که کارمند به عللی خارج از حدود  عبارت از :غیبت موجه -۱2ماده 

 .حاضر شود و موجه بودن عذر او برای موسسه محرز شده باشد

 .شودموجه در محل  خدمت حاضر ن دون مجوز یا ارایه عذرکارمند ب عبارت از آن است که: غیبت غیر موجه -۱3ماده

قانونی مراجع   أت های رسیدگی به تخلفات اداری یا آراءکارمند دراجرای احکام هیآن است که عبارت از  :خراج ا-۱4ماده 

 .ذیصالح به خدمت وی در موسسه به طور دائم خاتمه داده شود

انجام خدمت از که مانع  عبارت از آن است که کارمندان در صورت ابتالء به بیماری یا زایمان :استعالجی مرخصی   -۱5ه ماد

 .ندمرخصی استعالجی استفاده کوی باشد ، از 

رسمی به افتخار بازنشستگی  عبارت از آن است که کارمند طبق ضوابط و مقررات قانونی و به موجب حکم: بازنشستگی  -۱6ه ماد

 .نائل شده و از مستمری بازنشستگی استفاده کند

ایی کارکردن ـتوان عبارت از آن است که کارمند بنا به تشخیص پزشک معالج و تأیید کمیسیون پزشکی،: از کارافتادگی -۱۱ماده 

 .افتاده شده اند و از مستمری از کارافتادگی استفـاده می کند را از دست داده و طبق مقررات از کار
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کارمند به موجب احکام دادگاه یا آراء قانونی مراجع ذیصالح از خدمت در موسسه آن است که عبارت از  :انفصال دائم -۱8ه ماد 

 .یا دستگاه های دولتی محروم شود

و برای   عبارت از آن است که کارمند موسسه به موجب احکام دادگاه یا آراء قانونی مراجع ذیصالح :نفصال موقتا -۱9ه ماد

 .شود مدت معین از اشتغال در موسسه محروم 

 .ل باشدعبارت از آن است که کارمند طبق مفاد این آیین نامه در انتظارتعیین تکلیف یا ارجاع شغ  :آماده به خدمت -21هماد

  .و سوابق خدمت دولتی آنان بازخرید شودقطع عبارت از آن است که رابطه استخدامی کارمند با موسسه   :بازخریدی -2۱هماد 
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 :قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت  

 حقوق مبنا 

      : ماده یک قانون نظام هماهنگِ پرداختِ کارکنان دولت

 ضریب ریالی سال ×عدد مبنا = مبنا  حقوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد مبنا گروه عدد مبنا گروه

3 466 33 3676 

7 416 37 3696 

3 166 33 3336 

4 136 34 3736 

1 376 31 3366 

3 386 33 3376 

7 746 37 3446 

8 836 38 3136 

9 886 39 3186 

36 916 76 3316 

 

جدول 

حقوق 

 مبنا 
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 : ضریب ریالی 

افزایش هزینه زندگی و افزایش ضریب حقوقی کارکنان دولت بر اساس : قانون استخدام کشوری  33ماده ) 

 (عوامل دیگر 

 (قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت  ۱ماده  4تبصره ) 

 سال
ضریب 
 ریالی

 سال
ضریب 
 ریالی

 سال
ضریب 
 ریالی

ضریب  سال
 ریالی

33/63/41 41 63/63/38 ۱11 63/63/78  211 63/63/88  611 

63/37/13 51 63/63/39 ۱11 63/63/79  231 63/63/89  636 

63/63/17 51 63/63/76 ۱11 63/63/86  261 63/63/96  ۱11 

63/63/13 61 63/63/73 ۱11 63/63/83  291 63/63/93  815 

63/63/14 ۱1 63/63/77 ۱11 63/63/87  321 63/63/97  ۱116 

63/63/11 ۱1 63/63/74 ۱11 63/63/83  351 63/63/93  ۱21۱ 

63/63/13 81 63/63/71 ۱21 63/63/84  381 63/63/94  ۱3۱6 

63/63/17 91 63/63/73 ۱41 63/63/81  432 63/63/91  ۱54۱ 

63/63/18 ۱11 63/63/77 ۱61 63/63/83  454 63/63/93  ۱695 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افزایش سنواتی

 

 ظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت قانون ن 2ماده 

 :حقوق مستخدمین در هر سـال با در نظر گرفتن خدمت قـابل قبول آنـان در سال قبـل بشرح ذیل تعیین می گردد 

 حقوق سال قبل ×ضریب افزایش سنواتی اعالم شده+ زایش سنواتی سال قبل اف= افزایش سنواتی سال جدید 

 .درصد خواهد بود 1و  4، 3میزان  ضریب افزایش سنواتی سالیانه بر اساس نمرات ارزشیابی شاغلین به
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 محل خدمتفوق العاده .3

 فوق العاده کار با اشعه.9

 فوق العاده نوبت کاری.8

 فوق العاده سختی شرایط محیط کار.7

 فوق العاده ویژه.3

 جذبفوق العاده .1

 مناطق محرومفوق العاده .4

 

 

 

 

فوق 

العاده ها 

در نظام 

هماهنگ 

پرداخت 

کارکنان 

 دولت
 

 های شغلفوق العاده .3        

 بدی آب و هوافوق العاده .7

 فوق العاده های شغل

 فوق العاده تعدیل.36

 فوق العاده مخصوص کارکنان پیمانی.33

 رتبه اعضاء هیات علمیهمطرازی با م.37
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 :فوق العاده شغل  

 :قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت  4اده م

 .ها قابل افزایش است  درصد حقوق مبنا با در نظر گرفتن نوع کار و وظایف و مسئولیت 316و حداکثر تا  16حداقل      

 

  د قابل استفاده    می باشدر حال حاضر ، جدول فوق العاده شغل جهت پرسنل قرارداد کار معین . 

 جدول فوق العاده شغل

 

 

 

 

 سطح شغل

 عنوان رسته

 کارشناسی و همترازی

کاردانی و 

 همترازی

تكنیسین و کمک 

کارشناسی و 

 همتراز

سایر 

گروه  مشاغل

 9ورودی 

گروه ورودی 

8 

امور /فرهنگی و آموزشی/ اداری مالی

 اجتماعی
371 331 331 361 366 

کشاورزی و محیط /فنی مهندسی

 زیست
331 371 331 361 366 

 336 376 336 346 316 بهداشتی درمانی

 فناوری اطالعات

316 316 336 361 - 

 336۱رشته شغلی برنامه نویس کاربردی از گروه هشت به باال 

 366 - - - - خدمات

 331۱و از گروه هشت به باال ۱ 366تا گروه هشت  طرح طبقه بندی مشاغل هنرمندان
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  ( کارکنان ممتاز )  فوق العاده برجستگی 

 

درصد حقوق مبنا در  76و  36به آندسته از کارکنان که بر اساس نمرات ارزشیابی سالیانه دارای باالترین امتیاز می گردند، به میزان  

 .از ابتدای سال بعد از ارزشیابی  و تا پایان همان سال پرداخت می گردد  ، احکام کارگزینی

 

 ( :حق مسئولیت )  غل مدیریتی و سرپرستی فوق العاده شغل متصدیان مشا 

درصد  76و  31،  36،  1مسئول ، سرپرستی و مدیریتی می باشند، به میزان ( های  پست) به آندسته از افراد که متصدی مشاغل 

 .حقوق مبنا در زمان تصدی قابل پرداخت می باشد 

 

   درصد  1: کارگزین مسئول 

  درصد  36: رئیس اداره کارگزینی 

  درصد 31: معاون مدیرنیروی انسانی 

  درصد  76: مدیر نیروی انسانی 

 

 

  الیحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق : ) و تفاوت حداقل دریافتی حداقل دریافتی

 (مجلس شورای اسالمی   4/2/58مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 

 ازنشسته و وظیفه بگیر هرسال توسط هیات وزیران تعیین و حداقل حقوق و مزایای کارکنان شاغل و ب

 : آیتم حداقل دریافتی به صورت زیر محاسبه می شود  .ابالغ می گردد 
 

فوق + افزایش سنواتی + حقوق مبنا ) _حداقل دریافتی اعالم شده توسط هیات وزیران  =تفاوت حداقل دریافتی 

 (فوق العاده برجستگی + و سرپرستی  فوق العاده شغل مشاغل مدیریتی+ العاده شغل 
 

 . کاسته و نهایتاً مستهلک می گرددبدیهی است با هرگونه افزایش در آیتم های باال تفاوت حداقل دریافتی  

 

 

 

 

 

 

 بعنوان نمونه
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  (:قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت  8ماده )  همطرازی با مرتبه اعضای هیات علمی 
 

 دارک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری و همطراز آنان از لحاظ استخدامی حقوق و فوق العاده شغل دارندگان م  

 در مراکز و یا واحدهای آموزشی ، تحقیقاتی و مطالعاتی اشتغال به کار دارند. 

 شرح وظایف پست سازمانی مستخدم جنبه آموزشی ، مطالعاتی و تحقیقاتی داشته باشد. 

 ر زمینه فعالیت پست مورد تصدی باشدرشته تحصیلی مستخدم اعم از فوق لیسانس و دکتری د. 

  مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاه ها۱ (  86) نباید از هشتاد درصد 

 .و موسسات آموزش عالی کمتر باشد                   

 

 .هرساله ابالغ می گردد  جدول مربوط به مرتبه های مربی ، استادیار و دانشیار           

 

 
 

   (قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت  9ماده ) کمک هزینه عائله مندی و اوالد : 

   به هریک از مستخدمین مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه و مستمری بگیر که دارای همسر دائم می باشند 

 مسر آنان معلول و از کارافتاده باشد و خود به تنهایی متکفل و همچنین زنان مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا ه

 مخارج فرزندان خود می باشند 

 76 به ( فرزند  3حداکثر تا )د ـفرزن رـا به ازاء هـد حقوق مبنـدرص 34ائله مندی و ـا به عنوان کمک هزینه عـدرصد حقوق مبن

 .عنوان کمک هزینه اوالد پرداخت می گردد 

 سال و برای اوالد اناث  71سال و به شرط ادامه تحصیل و ارائه گواهی اشتغال به تحصیل  76الد ذکور حداکثر سن برای او

 .زمان ازدواج خواهد بود 

  اوالد معلول که قادر به انجام کار نباشند از شرط سنی معاف می باشند. 
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ضمیمه تصویب نامه  7لعاده بدی آب و هوا طبق جدول شماره به  مستخدمینی که در نقاط بد آب و هوا انجام وظیفه می کنند فوق ا

 .هیات محترم وزیران بشرح زیر و براساس حقوق مبناء گروه مربوط پرداخت می شود34/3/3374هـ مورخ 131ت/76777شماره 

 

های بوشهر، درصد جدول فوق الذکر به نقاط گرمسیری درجه سه و چهار  استان + روه یک جدول درصد حقوق مبنای گ 366   

 .سیستان و بلوچستان اضافه می گردد، کرمان و هرمزگان، خوزستان

 

 محرومیت از تسهیالت زندگی فوق العاده 

فاقد تسهیالت الزم زندگی است طبق  فوق العاده محرومیت از تسهیالت زندگی به مستخدمینی که در نقاطی خدمت می کنند که

 .شود جدول زیر و براساس حقوق مبناء گروه مربوطه پرداخت می

 

 

 

 

 

 

یا استان ان به موجب احکام رسمی از نقطه ای در یک شهرستان به نقطه ای در شهرستان مستخدمینی که محل جغرافیایی خدمت آن 

از فوق  ( به استثنای استان تهران ) در هر محل حقوق مبناء گروه مربوطه و حداکثر به مدت پنج سال۱ 1به میزان . دیگر تغییر می یابد

 .شوند العاده محل خدمت بهره مند می

 

 چهار سه دو یک درجه نقاط

 71۱ 37۱ 36۱ 1۱ میزان فوق العاده بدی آب و هوا

 نه هشت هفت شش پنج چهار سه دو یک گروه محرومیت

میزان فوق العاده محرومیت از تسهیالت 

 زندگی
10۱ 31۱ 76۱ 71۱ 36۱ 31۱ 46۱ 41۱ 16۱ 

 فوق العاده بدی آب و هوا

 فوق العاده محل خدمت
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 :هیات محترم وزیران   9/33/86ت مورخ /48917تصویبنامه شماره 

کارکنانی که در مناطق محروم انجام وظیفه می نمایند با توجه به ضریب محرومیت منطقه بر اساس جدول ذیل از فوق العاده جذب 

 .مناطق محروم بهره مند می گردند 

 سطح شغل

 ضریب محرومیت

خدماتی ، کمک 

 تكنیسین و همتراز

تكنیسین کاردانی و 

 همتراز

کارشناسی، مدیریت 

 ،سرپرستی و همتراز

9 71۱ 36۱ 46۱ 

8 76۱ 71۱ 31۱ 

7 31۱ 76۱ 36۱ 

3 36۱ 31۱ 71۱ 

1 7۱ 36۱ 76۱ 

4 1۱ 7۱ 31۱ 

 

 

 

 

حقوق مبناء گروه مربوطه از فوق العاده نوار مرزی ۱ 36مایند به میزان نمستخـدمینـی که در دهستانهـای مـرزی  خـدمت می 

  . می شوندبهره مند 

 

 

 فوق العاده جذب مناطق محروم

 نوار مرزیفوق العاده 
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 (قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت  3ماده ) 

صفحه بشرح جدول بر اساس فرمول ریز و  کهگردند  جذب برخوردار میشغل از فوق العاده  العاده فوق کلیه کارکنان عالوه بر حقوق و

 :افزایش یافته  استبعد 

دیریتی و سرپـرستی، تفاوت حداقل دریافتی ، فوق العاده برجستگی ، تفاوت مجموع حقوق، فوق العاده شغل، فوق العاده شغل مشاغل م

 درصد اعالم شده ×تطبیق ایثارگری و تشویقی 

 

 سطح شغل                                                     

 رسته سازمانی ، واحد
 مدیر کل

معاون 

 مدیرکل

رئیس 

 اداره
 کارشناس

سایر 

 مشاغل

 86۱ 91۱ 91۱ 361۱ ۱ 331 نی شاغل در واحدهای بهداشتی درمانیبهداشتی درما

 73۱ 88۱ 88۱ 98۱ 368۱ بهداشتی درمانی در سایر واحدها

 18۱ 73۱ 73۱ 83۱ 93۱ سایر رسته ها

 

 

 

 

 هیات محترم وزیران  73/61/3383ه مورخ 71763ت /4339به استناد تصویب نامه شماره 

که  تخصص کارشناسی و مدیریت دستگاه های اجرایی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت به منظورجذب و نگهداری نیروهای م

دارای شرایط و امتیازات الزم برای ارتقاء به سطوح کارشناس ارشد ، کارشناس خبره و کارشناس عالی می باشند فوق العاده ویژه  به 

 :شرح زیر عالوه برحقوق و مزایای متعلقه قابل پرداخت است 

 مستخدمینی که امتیاز سطح کارشناسی ارشد را کسب نموده اند برابر -الف

 +فوق العاده برجستگی + فوق العاده شغل مشاغل مدیریتی و سرپرستی + تفاوت حداقل دریافتی + فوق العاده شغل + حقوق ۱ )31

 (فوق العاده جذب + تفاوت تطبیق ایثارگری و تشویقی 

 برابر کسب نموده اند ی خبره رامستخدمینی که امتیاز سطح کارشناس-ب

 فوق العاده جذب

 ویژهفوق العاده 
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+ فوق العاده برجستگی + فوق العاده شغل مشاغل مدیریتی و سرپرستی + تفاوت حداقل دریافتی + فوق العاده شغل + حقوق ) 11۱ 

 (فوق العاده جذب + تفاوت تطبیق ایثارگری و تشویقی 

 برابر کسب نموده اند مستخدمینی که امتیاز سطح کارشناسی عالی را-ج

+ فوق العاده برجستگی + فوق العاده شغل مشاغل مدیریتی و سرپرستی + تفاوت حداقل دریافتی + فوق العاده شغل + حقوق ۱)71

 (فوق العاده جذب + تفاوت تطبیق ایثارگری و تشویقی 

 .درصد می باشد  16و  31،  76درصدهای فوق جهت پرستاران و رسته بهداشتی درمانی به ترتیب : 3تبصره 

همتراز با مرتبه اعضاء ) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان ( 8)پرداخت فوق العاده مزبور شامل افرادی که مشمول ماده :  7ره تبص

 .شدشده اند نخواهند ( هیات علمی 

 

 

 
                                          

 (قانون استخدام کشوری  39بند خ ماده  )                                                           

فوق العاده سختی شرایط محیط کار فقط به مستخدمینی که در شرایط غیر متعارف محیط کار به تشخیص سازمان اداری و استخدامی 

ه متصدیان مشاغلی ب:  39آئبن نامه اجرایی بند خ ماده  3بر اساس ماده  .کشور مجبور به انجام وظیفه می باشند قابل پرداخت می باشد 

 .تعلق می گیرد که با وجود رعایت شرایط ایمنی و بهداشتی مربوط ، در معرض ابتال به بیماریها یا عوامل نامطلوب قرار گرفته باشند 

 .قابل پرداخت می باشد ( هر دو شرط با هم ) فوق العاده فوق بر اساس محل وقوع پست سازمانی و واحد محل خدمت : نکته مهم  

 . قانون استخدام کشوریدرصد اجرت مستخدم پیمانی در  1/37تا  1/7درصد حقوق و گروه پایه مستخدم رسمی و  71تا  1اساس بر 

 .قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت درصد حقوق مبنای مربوطه برای کارمند رسمی و پیمانی در  366تا  8بر اساس 

 .و دستورالعمل و اصالحات بعدی آن می باشد 3333/8/9یل فرم مربوطه بر اساس مفاد تصویب نامه مورخ نحوه تعیین درجه و درصد سختی کار و تکم

 

 فوق العاده سختی شرایط محیط کار
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 (قانون استخدام کشوری  39ماده  دبند ) 

داری به صورت تمام وقت ، مستمر وگردشی ملزم به انجام به متصدیان مشاغلی پرداخت می شود که در نوبت های غیر متعارف ساعت ا

 . وظیفه می باشند

 . قانون استخدام کشوریدرصد اجرت مستخدم پیمانی در  1/37تا  1/7درصد حقوق و گروه پایه مستخدم رسمی و  71تا  36بر اساس 

 .ن نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت قانودرصد حقوق مبنای مربوطه برای کارمند رسمی و پیمانی در   16تا  76بر اساس 

مستخدمینی که به صورت غیر منظم و بر حسب نوبت به صورت کشیک یا عناوین مشابه آن در هریک از حاالت زمانی فوق عهده دار 

ساعتی برخوردار و با رعایت مقررات مربوط از فوق العاده اضافه کار مشمول دریافت این فوق العاده نبوده  انجام مسئولیت هائی باشند 

 .خواهند بود 

 جدول فوق العاده نوبت کاری                                                

 

 نوبت یا شیفت غیر متعارف ردیف
 درصد

 قبلی

درصد 

 جدید

 46۱ 76۱ (عصرتا شب و شب تا صبح  -صبح تا عصر) سه نوبتی منظم چرخشی  3

 36۱ 31۱ (شب تا صبح  -صبح تا عصر) دو نوبتی چرخشی منظم  7

 46۱ 76۱ (شب تا صبح  –عصرتا شب ) دو نوبتی منظم  3

 36۱ 31۱ (صبح تا عصر  –شب تا صبح ) دو نوبتی منظم  4

 76۱ 36۱ (عصر تا شب ) یک نوبتی دائم  1

 16۱ 71۱ (شب تا صبح )یک نوبتی دائم  3

 36۱ 31۱ ترکیب دو یا چند حالت از حاالت فوق بصورت متناوب 7

 

 

 

 فوق العاده نوبت کاری



 

  

 

 
24 

 حقوق و مزایا   -و مقرارت استخدامی  قوانیندوره آموزش مقدماتی 

 

  

 

 

 : قانون حفاظت در برابر اشعه 21ماده 

به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، مزایای زیر بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به 

 :گیرد  های مربوط تعلق می نامه واحد قانونی و طبق آیین تشخیص 

 کار مقرر برای سایر کارکنانساعات ۱ 71میزان کاهش ساعات کار هفتگی تا  - 3

 یک ماه در سال برای مدت اشتغال به کار با اشعه افزایش میزان مرخصی استحقاقی سالیانه تا  - 7 

 .موارد در طول هر سال اجباری است استفاده از مرخصی استحقاقی سالیانه در آن گونه 

تواند درخواست اشتغال در محلی غیر از محیط کار با  ده از مرخصی ، فرد ذینفع میاین ماده به جای استفا 7در مورد بند :  ۱تبصره 

 .اشعه بنماید 

 افزایش مدت خدمت مورد قبول تا یک سال به ازاء هر یک سال کار با اشعه - 3 

 تا ده سال برای گروه الف  و پنج سال برای گروه ب  حداکثر این افزایش  

 .باشد ازنشستگی ، ازکارافتادگی و تعیین حقوق وظیفه قابل احتساب میب  و منحصراً از نظر بازخرید،

 العاده کار با اشعه ه عنوان فوقب مزایاحقوق و پنجاه درصد پرداخت تا  - 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اشعه فوق العاده کار با

 از حقوق و مزایا را حقوق و فوق العاده منظور 76ماده  4سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در آئین نامه اجرایی بند : نكته 

 .  شغل اعالم نمود

هیات عمومی  37/37/3383مورخ 3438و  3437 -3433مبنای محاسبه فوق العاده کار با اشعه بر اساس آراء شماره :  2تبصره 

حقوق و مزایای مستمر تغییر کرد و احکام  تا پنجاه درصداز تا پنجاه درصد حقوق و فوق العاده شغل به  عدالت اداری  دیوان

اثر ابطال : قانون تشکیالت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری  33ماده . ) اصالح گردید  37/37/83پرسنل مشمول از تاریخ 

به منظور جلوگیری از  ست مگر در مورد مصوبات خالف شرع یا در مواردی کهمصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی ا

 ( هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید  تضییع حقوق اشخاص،

نهایتاً دستگاه های اجرایی از تاریخ با شکایت مجدد پرسنل رادیولوژی و صدور رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری ، 

 .یا تاریخ اشتغال فرد در محیط رادیولوژی مکلف به اصالح احکام پرسنل ذینفع گردیدند( تاریخ تصویب قانون )  76/3/3338
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 هیات محترم وزیران 3383/7/37ه مورخ 39771/37316و 3383/3/78ه مورخ  37316ت /33668نامه های شماره  تصویب دراجرای

شامل حقوق ، تفاوت تطبیق فوق العاده شغل ، تفاوت حداقل دریافتی ، فوق العاده ) جهت مستخدمینی که مجموع حقوق و مزایای آنان 

 معادل یا کمتر از سه میلیون ریال باشد( جذب ، فوق العاده مخصوص ، فوق العاده ویژه و فوق العاده محرومیت از مطب 

  قانون نظام هماهنگ( 3)حقوق مبنای جدول موضوع ماده  قلحدا۱ (  366)به میزان  انهیماه
عنوان  به  ریال( 777466)جهت مشاغل سایر رسته ها معادل (   316۱) و ریال(  144866) معادل مشاغل رسته بهداشتی درمانی جهت

 . دیبرقرار گرد 3383/3/3  ازتاریخ فوق العاده تعدیل

 

 

 فیرد
 (الیر) ایمجموع حقوق و مزا

(الیر) لیفوق العاده تعدمبلغ   

 یدرمان یبهداشت رسته

(الیر) لیمبلغ فوق العاده تعد  

 رسته ها ریسا

 2۱2411 544811 3311111کمتر از  ۱

2 
3599999 

3311111 
491321 245۱61 

3 
3899999 

3611111 
435841 2۱۱921 

4 
4۱99999 

3911111 
38۱361 ۱91681 

5 
4499999 

4211111 
326881 ۱63441 

6 
4۱99999 

4511111 
2۱2411 ۱36211 

۱ 
5199999 

4811111 
2۱۱921 ۱18691 

8 
5399999 

5۱11111 
۱63441 8۱۱21 

9 
5699999 

5411111 
۱18961 54481 

۱1 
5999999 

5۱11111 
54481 2۱241 

۱۱ - - - 

 فوق العاده تعدیل
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هـ 399۱6ت /35195افزوده شده به فوق العاده جذب باستناد مصوبه شماره  لیجدول محاسبه فوق العاده تعد 

 ۱/۱/۱38۱  خیاز تار رانیمحترم وز أتیه ۱/3/۱38۱مورخ 

 

آندسته از کارکنان شاغل در دستگاههای اجرایی که مبلغ فوق العاده تعدیل ایشان خیلی اندک یا صفر بودبه دیوان عدالت 

 .هیات وزیران لغو گردید  ۱386اداری شكایت نموده و در نهایت مصوبه سال 

فوق العاده تعدیل را به عنوان یک عدد ثابت طبق جدول ذیل به فوق العاده جذب  ۱/3/8۱مورخ هیات وزیران طی مصوبه 

 .اضافه نمود 

 

 

 رسته ها ریسا یدرمان یرسته بهداشت ردیف

 
 86سال  لیفوق العاده تعد

 مبلغ مقطوع

سال  لیفوق العاده تعد

در % 25 شیگذشته با افزا

 ۱38۱سال 

86سال  لیفوق العاده تعد  

مقطوعمبلغ   

سال گذشته با  لیفوق العاده تعد

۱38۱در سال %  51 شیافزا  

۱ 544811 68۱111 2۱2411 418611 

2 491321 6۱2911 245۱61 36۱۱41 

3 435841 544811 2۱۱921 326881 

4 38۱361 4۱6۱11 ۱91681 286121 

5 326881 418611 ۱63441 245۱61 

6 2۱2411 341511 ۱36211 214311 

۱ 2۱۱921 2۱2411 ۱18961 ۱63441 

8 ۱63441 214311 8۱۱21 ۱22581 

9 ۱18961 ۱36211 54481 8۱۱21 

۱1 54481 68۱11 2۱241 41861 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
27 

 حقوق و مزایا   -و مقرارت استخدامی  قوانیندوره آموزش مقدماتی 

 

  

 

 

 آئین نامه استخدام پیمانی 36ماده  7و  3تبصره 

ـصص هـای ویژه و با مدرک لیسانس ، درصورتیکه شرایط بازار کار اقتضاء نماید برای استخدام پیمانی برخی از افـراد بـا تخ:  3تبصره 

های موضـوع قـانون نظــام هماهنــگ پر داخــت وجهــی تحــت  فوق لیسانس ودکترای تخصصی، عالوه بر حقوق و فوق العاده

ستگاه اجرایی و العاده یاد شده با پیشنهاد وزیر با باالترین مقام د میــزان فوق. العــاده مخــصوص پرداخــت مــی شــود عنــوان فــوق

ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارائی یا نمایندگان تام االختیار آنان  تصویب شورایی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه

  .تعیین خواهد شد

به تشخیص وزیر  ایـن ماده بنا(  3)العاده موضـوع تبـصره  به منظور جذب و نگهداری کارکنان برجسته و فعال پرداخت فوق:  7تبصره 

براسـاس نتـایج ارزیـابی عملکـرد مستخدمین پیمانی که میزان آن در قرارداد پیمانی ۱ (  46)قام دستگاه، تا چهل درصـد یا باالترین م

 .گردد بالمانع است تعیین می

درصد قابل افزایش  36ته و فعال تا ریزی کشور برای کارکنان برجس ربط در سازمان مدیریت و برنامه العاده با تایید کمیته ذی این فوق

 . است

 

 

 

 

 (سازمان امور اداری و استخدامی کشور 76/61/3373د مورخ /7777بخشنامه شماره )                                   

 

 .صیلی باالتر برخوردار خواهند بودکلیه آزادگان و جانبازان از امتیازات یک مقطع تح -3

درصد از کارافتادگی ، رزمندگان با  46جانبازان تا حداکثر سال سابقه اسارت یا مفقودیت ،  3قودین تا حداکثر آزادگان، اسرا و مف -7

 سال  3ماه متناوب در جبهه و حداکثر  9ماه سابقه خدمت متوالی یا  3حداقل 

ره از یک گروه تشویقی باالتر از هموا(  تاریخ آتش بس) 79/61/3337لغایت  ( شروع جنگ تحمیلی )  33/63/3319در فاصله زمانی 

 .گروه استحقاقی خود برخوردار خواهند شد

 :که مستخدم نتواند بدالیل ذیل از امتیاز مقطع تحصیلی باالتر استفاده  نماید  در صورتی -3

 عدم پیش بینی مدرک تحصیلی باالتر در شرایط احراز رشته شغلی مورد تصدی( الف 

 (مثالً در مورد دارندگان مدرک تحصیلی دکترا)التر عدم وجود مقطع تحصیلی با( ب  

 امتیازات ایثارگران

 

فوق العاده مخصوص کارکنان 

 پیمانی
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 داشتن مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدائی یا دوره تکمیلی نهضت سواد آموزی یا تحصیالت کمتر از آن( ج  

 .یک گروه عالوه بر گروه استحقاقی مستخدم به وی اعطا می شود 

 :(قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت  37ره ماده تبص) نحوه محاسبه میزان افزایش سنواتی تشویقی ایثارگری  -4

 درصد 3به میزان  73/61/3339به ازاء هر سال سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه تا تاریخ ( الف

 درصد 3به میزان  73/61/3339به ازاء هر سال سابقه خدمت غیرداوطلبانه در جبهه تا تاریخ ( ب 

 درصد 3یت به میزانبه ازاء هر سال اسارت و مفقود( ج 

 3به میزان  3339به ازاء هر سال اشتغال یا مأموریت در مناطق جنگ زده  که در اثر جنگ تحمیلی تخریب یا تخلیه شده تا پایان سال ( د 

 درصد

 درصد 3به میزان  3337به ازاء هر سال اشتغال یا مأموریت در مناطق جنگی زیر آتش مستقیم دشمن تا پایان سال ( هـ

ه بر الودرصد ع 3الغ دستورالعمل اجرایی مربوط افزایش سنواتی به میزان تا ـه ازاء هر سال سابقه عضویت در بسیج از تاریخ ابب -1

 .وط اعطا می گرددـروه مربـای آخرین گـاساس حقوق مبن اقی برـزایش سنواتی استحقـاف

 

 

  

داری و استخدامی کشور موضوع دستورالعمل اجرایی طرح سازمان امورا 71/33/77مورخ  43-13466موضوع بخشنامه شماره ) 

 (  فراخوانی بسیج

 : تعاریف

سال عضویت فعال ومستمر در گردانهای عاشورا و 4منظورازبسیجیان دراین دستورالعمل کلیه نیروهایی هستند که حداقل :  بسیجیان

 .سیج در شهرستانها رسیده باشد الزهرا داشته و مراتب عضویت آنها به تائید فرماندهی نیروهای مقاومت ب

 

 

 

 . ثابت یاسایرعناوین مشابه ازیک گروه ارفاقی بهره مندخواهندشد -بسیجیان بعدازاستخدام رسمی

 

 

 

 

 یگروه ارفاق

  امتیازات

 

 سال4 مدت 78/8/3373 مصوبه تصویب تاریخ از مشابه سایرعناوین یا ثابت –مستخدمین رسمی  : تبصره     

ند شد گروه مذکور خواه مند بهره ارفاقی گروه یک از باشند داشته مستمر و فعال عضویت فوق گردانهای در

 .فقط برای یک بار در طول خدمت به بسیجیان اعطا می گردد
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 ( کشور یو استخدام یسازمان امور ادار 3377/8/79د مورخ  /4789موضوع بخشنامه شماره  )  

 شیدرصد عالوه بر افزا 3تا  زانیبه م یسنوات شیمربوط ، افزا ییابالغ دستورالعمل اجرا خیاز تار جیدر بس تیازاء هر سال سابقه عضو به

 .گردد یگروه مربوط اعطا م نیآخر یبراساس حقوق مبنا یاستحقاق یسنوات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یجیبس یسنوات شیافزا
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 ( ریت خدمات کشوری قانون مدی 337و ماده   1ماده . ) داریم  حداقل دریافتی 7در جدول به بعد  3388سال  از 

 سال
ضریب 

 ریالی

 حداقل

 دریافتی

 (ریال)

 سال
ضریب 

 ریالی

 حداقل

 دریافتی

 (ریال)

 سال
ضریب 

 ریالی

 داقلح

 دریافتی

 (ریال)

 سال
ضریب 

 ریالی

 حداقل

 دریافتی

 (ریال)

 366 63/63/88 33666 766 63/63/78 31666 366 63/63/34 ـ 46 63/63/41
7666666 

7966666 

 333 63/63/89 466666 736 63/63/79 13666 366 63/63/31 ـ 16 63/63/16
7376666 

3366666 

 366 63/63/33 ـ 16 63/63/13
 

63/63/86 736 166666 63/63/96 766 
7336666 

3436666 

 366 63/63/37 ـ 36 63/63/17
 

63/63/83 796 

766666 

 (متاهل)

366666 

 (مجرد)

63/63/93 861 
7313166 

3973166 

 3663 63/63/97 866666 376 63/63/87 89766 366 63/63/38 ـ 76 63/63/13
3376666 

4966666 

 3767 63/63/93 36366666 316 63/63/83 337666 366 63/63/39 ـ 76 63/63/14
4666666 

3666666 

 3373 63/63/94 3376666 386 63/63/84 337666 376 63/63/76 ـ 86 63/63/11
1666666 

7166666 

 3143 63/63/91 3316666 437 63/63/91 381666 346 63/63/73 ـ 96 63/63/13
3666666 

9666666 

 3391 63/63/93 3166666 414 63/63/83 733716 336 63/63/77 ـ 366 63/63/17
3366666 

36316666 

63/63/18 366 71666 63/63/73 386 797666 63/63/87 496 3316666 - - - 

 ضریب ریالی و حداقل دریافتی
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 ( :دستگاههای مشمول قانون مدیریت ) ات کشوری قانون مدیریت خدم  5ماده  

و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر  تیی عمومی غیردولتی، شرکت های دولکلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادها

ان، بانک مرکزی، بانکها و آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایر

 . های دولتی بیمه

 ( :قانون مدیریت  مستثنی از دستگاههای ) قانون مدیریت خدمات کشوری   ۱۱۱ماده 

شوند، وزارت اطالعات، نهادهای عمومی  مقام معظم رهبری اداره می که زیر نظر مستقیمنهادها، موسسات و تشکیالت و سازمانهایی 

تطبیق دارند، اعضاء هیات علمی و قضاوت هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات شورا نگهبان،  3ذکور در ماده غیر دولتی که با تعریف م

 . مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری

 

 

 

 تحصیالت

طبقه شغلی در  اولین

قانون مدیریت خدمات 

 کشوری

طبقه شغلی در آئین  اولین

 نامه اداری و استخدامی

در  گروه شغلی اولین

قانون نظام هماهنگ 

 پرداخت

 1تا  3 3 3 زیر دیپلم

 3 7 3 دیپلم

 7 3 3 کاردانی

 8 4 4 کارشناسی

 9 1 1 ارشد کارشناسی

 3 3 دکترای عمومی

دکترای تخصصی و  36

Phd 
3 7 

 ...تعیین شغل و شاغل و  دستورالعمل نحوه
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 طبقات جدول

 رتبه های شغلی

 عالی خبره ارشد پایه مقدماتی

3 7466 7316 - - - 

7 7366 7816 - - - 

3 7866 3616 - - - 

4 3666 3716 3366 4616 4366 

1 3766 3416 3866 4716 4866 

3 3466 3316 4666 4416 1666 

7 3366 3816 4766 4316 1766 

8 3866 4616 4466 4816 1466 

9 4666 4716 4366 1616 1366 

36 4766 4416 4866 1716 1866 

33 4466 4316 1666 1416 3666 

37 4366 4816 1766 1316 3766 

33 4866 1616 1466 1816 3466 

34 1666 1716 1366 3616 3366 

31 1766 1416 1866 3716 3866 

33 1466 1316 3666 3416 7666 

 حق شغل بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری
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 طبقات جدول
 رتبه های شغلی

 عالی خبره ارشد پایه مقدماتی

3 7466 7316 3666 - - 

7 7366 7816 3766 3316 4766 

3 7866 3616 3466 3816 4466 

4 3666 3716 3366 4616 4366 

1 3766 3416 3866 4716 4866 

3 3466 3316 4666 4416 1666 

7 3366 3816 4766 4316 1766 

8 3866 4616 4466 4816 1466 

9 4666 4716 4366 1616 1366 

36 4766 4416 4866 1716 1866 

33 4466 4316 1666 1416 3666 

37 4366 4816 1766 1316 3766 

33 4866 1616 1466 1816 3466 

34 1666 1716 1366 3616 3366 

31 1766 1416 1866 3716 3866 

33 1466 1316 3666 3416 7666 

 

 آئین نامه اداری و استخدامی 51ماده  : حق شغل 
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 طبقات جدول ردیف
 رتبه های شغلی

 عالی خبره ارشد

3 
 - - 3666  امتیاز جدید

 - - - امتیاز قبلی

7 
 4766 3316 3766 امتیاز جدید

 - - - امتیاز قبلی

3 
 4466 3816 3466 امتیاز جدید

 - - - امتیاز قبلی

 

 روهگ -4= طبقه                      مالک تبدیل گروه به طبقه :  نکته 

 (گانه طبقه  33گانه گروه و جدول  76مقایسه جدول ) 

 

 : تغییرات حق شغل در قانون مدیریت و آئین نامه
 

 .درصد افزایش می یابد 36درمانی  ضریب حق شغل مشاغل رسته بهداشتی                               

 مل حق شغل و شاغل دستورالع 7ماده  3و تبصره  آیین نامه 16ماده  1تبصره  سر اساب -3

 و باالتر  PHDو ، دکتری تخصصی دکتری حرفه ای  ، 3.3به  3، سایر مشاغل از  3.7به  3.3بهداشتی درمانی از رسته امتیاز حق شغل 

 . تغییر یافته است 3.1به ( کلیه مشاغل)

دکترای تخصصی یا )باالتر دکتری جانبازانی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد می باشند، کما کان از مقطع تحصیلی  -7

PHD )بهره مند خواهند شد . 

 

 اداری و استخدامی در قانون مدیریت و آئین نامه شغلحق  مقایسه جدول
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دکترای )این افراد از امتیاز ضریب حق شغل ، حق شاغل و سقف جدول فوق العاده جذب برابر با امتیازات مقطع تحصیلی باالتر  

 . برخوردار می گردند(  PHDتخصصی یا 

 

 : نحوه تطبیق جدول حق شغل با رتبه های شغلی

انی که در اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی از عناوین ارشد ، خبره و عالی برخوردار شده اند ، با همان عناوین در رتبه های کارمند -3

 .جدول حق شغل قرار می گیرند 

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ، از همطرازی با مرتبه اعضای هیات علمی سطوح  8کارمندانی که در اجرای ماده  -7

 .ی ، استادیار و دانشیار بهره مند شده اند به ترتیب همتراز رتبه های ارشد ، خبره و عالی حق شغل قرار می گیرند مرب

سال تجربه تمام  3بدواً در رتبه مقدماتی قرار گرفته و به ازای هر ، بهره مند نمی گردند 7و  3های  کارمندانی که از مزایای ردیف -3

 . اء می یابند ـال تجربه غیر مربوط به یک رتبه باالتر ارتقـس 36وقت مربوط و مشابه و یا 

سال تجربه تمام وقت  3به استخدام پذیرفته می شوند بدواً در رتبه مقدماتی قرار گرفته و به ازای هر  3388کارمندانی که در سال  -3

 .مربوط و مشابه به یک رتبه باالتر ارتقاء می یابند

 

 

 

 

 

 امتیاز تحصیالت ردیف

تیاز دوره ام

های آموزشی 

 مصوب

امتیاز 

مهارت و 

 توانایی

امتیاز سنوات 

خدمت در هر 

 سال

امتیاز تجربه 

مربوط و به مشابه 

 در هر سال

 3366 زیر دیپلم

به ازای طی هر 

یک ساعت 

دوره آموزشی 

مصوب نیم  

حداکثر )امتیاز 

 (امتیاز 166

766 36 8 

 36 31 716 3766 دیپلم

 37 76 366 3466 فوق دیپلم

 34 71 466 3766 لیسانس

فوق لیسانس و دکتری 

 حرفه ای
7666 366 36 33 

 38 31 866 7366 دکتری تخصصی

 حق شاغل بر اساس قانون مدیریت
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 تحصیالت مقطع تحصیلی
مهارت و 

 توانایی

سنوات 

خدمت در 

 هر سال

تجربه مربوط و 

 مشابه در هر سال

 دکترای حرفه ای
 37 37 766 7466 امتیاز جدید

 33 36 366 7666 امتیاز قبلی

 دکترای تخصصی و

PHD 

 بدون تغییر ییربدون تغ 836 7866 امتیاز جدید

 38 31 866 7366 امتیاز قبلی

 تحصیالت
امتیاز 

 تحصیالت

امتیاز دوره های 

 آموزشی مصوب

امتیاز مهارت و 

 توانایی

امتیاز سنوات 

خدمت در هر 

 سال

امتیاز تجربه 

مربوط و مشابه 

 در هر سال

دیپلمزیر   3366 

به ازای طی هر یک 

ساعت دوره 

آموزشی مصوب، 

حداکثر )نیم امتیاز 

(امتیاز 166  

766 36 8 

 36 31 716 3766 دیپلم

 37 76 366 3466 کاردانی

 34 71 466 3766 کارشناسی

 33 36 366 7666 کارشناسی ارشد

 37 37 766 7466 دکتری حرفه ای

دکتری تخصصی و 

PHD 
7866 836 31 38 

 146 3616 836 166 7866 حداکثر امتیاز

 آئین نامه اداری و استخدامی 5۱جدول حق شاغل ماده 

 

 

 اداری و استخدامی حق شاغل در قانون مدیریت و آئین نامه مقایسه جدول
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 مقایسه حق شاغل در قانون مدیریت و آئین نامهنتایج 

 

 .امتیاز اضافه می گردد  766، به میزان MPHامتیاز تحصیالت دارندگان گواهینامه   -3

 ( برای افراد با سنوات باالبه دلیل توقف امتیاز . ) درصد امتیاز حق شاغل برداشته شده است  71سقف   -7

 . منظور از سنوات خدمت و تجربه، سوابق خدمتی تمام وقت در دستگاه های دولتی می باشد  -3

 (در احکام پرسنلی مالک سنوات خدمت دولتی می باشد نه سنوات بازنشستگی ) 

و ۱ 36حداکثر  بیو به ترت۱ 7 یتیریو در مشاغل مد۱ 3 یهر سال سابقه خدمت در مشاغل سرپرست یبه ازا :تبصره     

حق شاغل  ازاتیبه امت  (  5۱11) نامه  نیمندرج در آئ 13موضوع ماده  حق شاغل ازاتیسقف امت مجموع از۱ 76

  .شود یکارمندان مشمول اضافه م

 .دیسقف حق شاغل تجاوز نما۱ 76از  دیتبصره نبا نیموضوع ا ازاتیهر حال مجموع امت در
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حوزه 

جغرافیایی 

 خدمت

سطوح 

 مدیریت

معاون اداره 

 و همتراز

رئیس اداره 

 و همتراز

معاون مدیر 

 کل و همتراز

مدیر کل و 

 همتراز

معاون 

موسسه و 

 همتراز

 شهرستان

 7366 3816 3466 916 136 سطح یک

 7316 3966 3416 3666 116 سطح دو

 7466 3916 3166 3616 366 سطح سه

 استان

 7416 7666 3116 3366 316 سطح یک

 7166 7616 3366 3316 766 سطح دو

 7116 7366 3316 3766 716 سطح سه

 ملی

 7366 7316 3766 3716 866 سطح یک

 7316 7766 3716 3366 816 سطح دو

 7766 7716 3866 3316 966 سطح سه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وق العاده مدیریت و سرپرستی ف.۱

 (آئین نامه  53ماده ) 

 فوق العاده ها



 

  

 

 
39 

 حقوق و مزایا   -و مقرارت استخدامی  قوانیندوره آموزش مقدماتی 

 

  

 

 

عناوین 

 مدیریت

طبقات 

 جدول

حوزه 

جغرافیایی 

 خدمت

معاون اداره و 

 همطراز
 معاون مدیر کل و همطراز رئیس اداره و همطراز

مدیر کل و 

 همطراز

معاون 

موسسه و 

 همطراز

 طبقه یک

 شهرستان

 eسرپرستار بیمارستان 

معاون اداره در مرکز بهداشت 

 dشهرستان با جمعیت 

 dرئیس اداره مرکز بهداشت شهرستان با جمعیت 

 eرئیس اداره بیمارستان 

 cرئیس اداره مرکز تحقیقات تیپ 

 eسوپروایزر بیمارستان 

  dرئیس مرکز بهداشت شهرستان با جمعیت 

  dمدیر در بیمارستان 

  eرئیس خدمات پرستاری در بیمارستان 

  

 طبقه دو

 3معاون اداره دانشگاه تیپ 

 dار بیمارستان سرپرست

معاون اداره در مرکز بهداشت 

 cشهرستان با جمعیت 

 3گروه در دانشگاه تیپ / رئیس اداره 

 dرئیس اداره بیمارستان 

 dسوپروایزر بیمارستان 

  cرئیس مرکز بهداشت شهرستان با جمعیت 

  cمدیر در بیمارستان 

  eمدیر در بیمارستان 

  dرئیس خدمات پرستاری بیمارستان / مدیر 

  3معاون دانشکده در دانشگاه تیپ 

  eرئیس بیمارستان 

 طبقه سه

 معاون اداره سازمان وابسته

 cسرپرستار بیمارستان 

معاون اداره در مرکز بهداشت 

 bشهرستان با جمعیت 

 cمعاون اداره بیمارستان 

 cرئیس اداره بیمارستان 

 bرئیس اداره در مرکز بهداشت شهرستان با جمعیت 

 dیر شبکه معاون مد

 رئیس مرکز بهداشتی درمانی

 bرئیس اداره مرکز تحقیقات تیپ 

 cسوپروایزر بیمارستان 

  bرئیس مرکز بهداشت شهرستان با جمعیت 

  3مدیران دانشگاه تیپ 

  dمدیر شبکه 

  dمعاون بیمارستان 

  dمدیر بیمارستان 

 cمدیر خدمات پرستاری بیمارستان 

 bمدیر در بیمارستان 

  3ئیس دانشگاه تیپ معاونین ر

 dرئیس بیمارستان  
 

 طبقه چهار

 استان

 7معاون اداره دانشگاه تیپ 

 bسرپرستار بیمارستان 

معاون اداره در مرکز بهداشت 

 aشهرستان با جمعیت 

 bمعاون اداره بیمارستان 

 مدیر مرکز آموزش بهورزی

 

 گروه سازمان وابسته / رئیس اداره 

  7ه تیپ گروه در دانشگا/ رئیس اداره 

  bرئیس اداره بیمارستان 

  cمعاون مدیر شبکه 

  aرئیس اداره در مرکز بهداشت شهرستان با جمعیت 

  a مرکز تحقیقات تیپ/ رئیس اداره 

  bسوپروایزر  بیمارستان 

 معاون مدیر کل سازمان وابسته

  aرئیس مرکز بهداشت شهرستان با جمعیت 

  cمدیر شبکه 

 معاون بیمارستان  

  cبیمارستان   معاون

  c مدیر بیمارستان 

  aمدیر در بیمارستان 

  bمدیر خدمات پرستاری بیمارستان 

 7معاون دانشکده دانشگاه تیپ 

 مدیر کل سازمان وابسته

اجرایی مرکز / معاونین فنی 

  7بهداشت استان دانشگاه تیپ 

 cرئیس بیمارستان 

 

 طبقه پنج

 3معاون اداره دانشگاه تیپ 

 aیمارستان سرپرستار ب

 aمعاون اداره بیمارستان 

  3گروه در دانشگاه تیپ / رئیس اداره 

  bمعاون مدیر شبکه 

  aرئیس اداره بیمارستان 

 aسوپروایزر بیمارستان 

 

  7مدیر دانشگاه تیپ 

  bمدیر شبکه 

  3معاون دانشکده دانشگاه تیپ 

  bمعاون بیمارستان 

  bمدیر بیمارستان 

 aیمارستان مدیر خدمات پرستاری ب

 7معاونین رئیس دانشگاه تیپ 

اجرایی مرکز / معاونین فنی 

 3بهداشت استان دانشگاه تیپ 

 bرئیس بیمارستان 

 

  aمعاون مدیر شبکه   طبقه شش

 3مدیر دانشگاه تیپ 

  aمدیر شبکه 

  aمعاون بیمارستان 

 aمدیر بیمارستان 

  3معاون رئیس دانشگاه تیپ 

 aرئیس بیمارستان 
 

 هفت طبقه

 ملی

   معاون مدیر  

     طبقه هشت

معاون 

سازمانهای 

 وابسته

 معاون اداره طبقه نه
 رئیس اداره

 گروهرئیس 

 مدیر

 دفاتر/ معاون مدیران کل مراکز 

 مدیر کل ستاد

 رئیس مرکز ستاد
 

 فوق العاده مدیریت و سرپرستی 

 (آئین نامه  53ماده ) 
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عناوین 

 مدیریت

طبقات 

 جدول

حوزه 

جغرافیایی 

 خدمت
 زرئیس اداره و همطرا معاون اداره و همطراز

معاون مدیر 

 کل و همطراز

مدیر کل و 

 همطراز

معاون 

موسسه و 

 همطراز

 طبقه یک

 شهرستان

فوریتهای ) منطقه یا پایگاه  مسئول / رئیس

 (پزشکی 

 مسئول پایگاه امداد هوایی/ رئیس 

  eماما مسئول در بیمارستان 

 مدیر آموزشگاه بهورزی

 مدیر آموزشگاه بهیاری

انشگاه تیپ رئیس اداره در دانشکده های د

3   

   

 c مارستانیماما مسئول در ب طبقه دو

رئیس اداره در مرکز بهداشت شهرستان با 

  cجمعیت 

 3رئیس مرکز اورژانس در دانشگاه تیپ 

  3رئیس دفتر در ستاد مرکزی دانشگاه تیپ 

  eمعاون مدیر در بیمارستان 

دانشگاه  یاداره در دانشکده ها سیرئ  

 7 پیت

 

 ییاجرا/  یفن نیمعاون

مرکز بهداشت استان 

 3 پیدانشگاه ت

 

 b مارستانیماما مسئول در ب طبقه سه

 7رئیس مرکز اورژانس در دانشگاه تیپ 

 7پیدانشگاه ت یدفتر در ستاد مرکز سیرئ
  3 پیدانشگاه ت یاداره در دانشکده ها سیرئ

  dمعاون رئیس مرکز شهرستان با جمعیت 

  3معاون مدیر در دانشگاه تیپ 

  dمعاون مدیر در بیمارستان 

   

 طبقه چهار

 استان

 a مارستانیماما مسئول در ب

  c تیمرکز شهرستان با جمع سیمعاون رئ

  3 پیمرکز اورژانس در دانشگاه ت سیرئ

  3 پیدانشگاه ت یدفتر در ستاد مرکز سیرئ

  c  مارستانیدر ب ریمعاون مد

   

  طبقه پنج

  7 پیدر دانشگاه ت ریمعاون مد

  b  مارستانیدر ب ریمعاون مد

 b تیمرکز شهرستان با جمع سیمعاون رئ
   

  طبقه شش
 3 پیدر دانشگاه ت ریمعاون مد

 a  مارستانیدر ب ریمد معاون

 a تیمرکز شهرستان با جمع سیرئ معاون

   

 طبقه هفت

 ملی

     

       طبقه هشت

      طبقه نه
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 :وزشی در استان یا شهرستان براساس تعداد تخت به شرح زیر تقسیم شده اند بیمارستان آموزشی یا غیر آم

 

 a=تخت  166بیش از   

  b  =تخت  363-166

  c   =تخت  373-366

  d=تخت  16-376

  e=تخت  16کمتر از 

 

 :تیپ بندی دانشگاه ها با توجه به موارد ذیل می باشد  

 سبزوار، زابل، قم، کاشان، گناباد، بابل، بجنورد، بیرجندفسا، جهرم، شاهرود، رفسنجان، :  3تیپ     

 بقیه دانشگاه ها:  7تیپ     

 تهران، ایران، شهید بهشتی، تبریز، اهواز، اصفهان، شیراز، مشهد:  3تیپ      

تقسیم بندی  d, c, b, aشبکه های بهداشتی درمانی و مراکز بهداشت شهرستان   براساس تعداد جمعیت تحت پوشش در چهار تیپ     

 :گردیده اند 

 

  a =هزار نفر  766بیش از   

  b=هزار نفر  766 -هزار 316

  c =هزار نفر  316 -هزار 316

  d       =هزار نفر  316کمتر از   

 

 

  سال در پست های مدیریت انجام وظیفه نموده یا بنمایند، در صورتی که به سمت پایین تری منصوب  7مدیرانی که حداقل

 .فوق العاده مدیریت در پست قبلی کمتر باشد۱ 86د و فوق العاده مدیریت آنان در مسئولیت جدید از شون

 . به میزان ما به التفاوت تا سقف درصد مذکور تفاوت فوق العاده مدیریت دریافت خواهند نمود 

 .نشستگی و وظیفه نیز مالک عمل خواهد بوداین مابه التفاوت در محاسبه حقوق باز. این تفاوت با ارتقاءهای بعدی مستهلک می شود

 

 راهنمای استفاده از جداول امتیاز فوق العاده مدیریت
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  برای سایر  امتیاز فوق العاده مدیریت مدیران و سرپرستان شاغل در ستاد مؤسسه های مرکز استان معادل امتیازات سطح ملی

 .مؤسسه ها معادل امتیازات سطح استان تعیین می گردد 

    فسا سطح استان ، یراز سطح ملیش.                جیرفت سطح استان،  کرمان سطح ملی: مثال

 اهواز سطح ملی  ، آبادان سطح استان.                            ساوه سطح استان ،  اراک سطح ملی

 

  که با اعمال امتیازفوق العاده مدیریت از حقوق و مزایای ( 1/3/3388)حقوق و مزایای مدیران و سرپرستان در مرحله تطبیق

به پست های مدیریتی منصوب شده اند به دلیل ثابت بودن مبلغ تفاوت تطبیق کمتر می باشد، لذا  1/3/3388افراد مشابه بعد از 

به موسسه اجازه داده می شود معادل ریالی تفاوت را بدون در نظرگرفتن پست مدیریتی و سرپرستی در مرحله تطبیق محاسبه 

 . ح تفاوت تطبیق اضافه نماید و به سرجمع حقوق و مزایای کارمندان ذینفع از طریق اصال

  اجرایی شد  1/3/95از تاریخ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع و در اجـرای  19/33/1390د مورخ /769/3873به استناد شماره 

هیـات محترم وزیـران ، فوق العاده های مناطق  25/36/1390هـ مـورخ   733ت /47767/769396تصویب نامه شماره 

 .افزایش یافت ( و تطبیق شغل ، شاغل ، مدیریت )  25/36/1390کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا به تاریخ اجرای 

معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع و در اجرای  61/67/3393د مورخ /769/334به استناد بخشنامه شماره 

هیات محترم وزیران موضوع بخشنامه شماره 3393/63/1391هـ مورخ  / 47767ت /717تصویب نامه شماره 

م توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ، فـوق العاده های منـاطق معاون محتر 67/63/3393مورخ  766/93/377

 . کاهش یافت(شغل ، شاغل و مدیریت )  63/3/3393کمتر توسعـه یافته و بدی آب و هوا به تـاریخ اجـرای 

ت /31347مقام عالی وزارت و در اجرای تصویب نامه شماره  14/61/1391مورخ  366/777به استناد بخشنامه شماره 

هیات محترم وزیران ، فوق العاده های مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا به تاریخ  67/64/3393هـ مورخ   48693

 . برقرار گردید 3396کاهش و بر اساس ضرایب سال (شغل ، شاغل و مدیریت )  1/4/1391اجرای 

 

فوق العاده بدی آب و هوا و مناطق 

(آئین نامه  54ماده  ۱بند ) کمترتوسعه یافته   
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 جدول فوق العاده مناطق کمترتوسعه یافته
 

 

 

 

 (9)ضریب  (8)ضریب  (۱)ضریب  (6)ضریب  (5)ضریب  محرومیت سطح مشاغل ضریب

مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی 

 کارشناسی ارشد و باالتر
9۱ 37۱ 31۱ 38۱ 71۱ 

 76۱ 31۱ 33۱ 9۱ 3۱ سایر مشاغل با هر مدرک تحصیلی

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 (9)ضریب  (8)ضریب  (۱)ضریب  (6)ضریب  (5)ضریب  محرومیت سطح مشاغل ضریب

مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و 

 باالتر
7۱ 9۱ 33۱ 33۱ 31۱ 

 37۱ 36۱ 8۱ 3۱ 1۱ سایر مشاغل با هر مدرک تحصیلی

 

د مناطق کمتر توسعه یافته درص

 1۱/14/۱39۱از تاریخ

 

 

درصد مناطق کمتر توسعه یافته 

 ۱39۱/ 16/1۱از تاریخ
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 (4)درجه  (3)درجه  (2)درجه  (۱)درجه  سطح مشاغل   درجه بندی آب و هوا

 71۱ 33۱ 37۱ 36۱ مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر

 76۱ 34۱ 36۱ 8۱ سایر مشاغل با هر مدرک تحصیلی

(۱)درجه  سطح مشاغل   درجه بندی آب و هوا (2)درجه   (3)درجه   (4)درجه    

3۱ مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر  7۱  8۱  36۱  

1۱ سایر مشاغل با هر مدرک تحصیلی  3۱  7۱  8۱  

 

درصد مناطق بد آب و هوا از 

 16/1۱/۱39۱تاریخ 

 

 

درصد مناطق بد آب و هوا 

 1۱/14/۱39۱از تاریخ 

 

 فوق العاده بدی آب و هوا
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 (جدول قانون مدیریت )  

 امتیاز مدت خدمت داوطلبانه در جبهه مدت اسارت درصد جانبازی ردیف

 466 ماه 3تا  3 ماه 3تا  3 درصد 1 3

 166 ماه 37تا  ماه 37تا  درصد 36تا  7

 366 ماه 38تا  ماه 38تا  درصد 31تا  3

 766 ماه 74تا  ماه 74تا  درصد 76تا  4

 866 ماه 36تا  ماه 36تا  درصد 71تا  1

 966 ماه 33تا  ماه 33تا  درصد 36تا  3

 3666 ماه 47تا  ماه 47تا  درصد 31تا  7

 3366 ماه 48تا  ماه 48تا  درصد 46تا  8

 3766 ماه 14تا  ماه 14تا  درصد 41تا  9

 3366 ماه 36تا  ماه 36تا  درصد 16تا  36

 3466 ماه 76تا  ماه 76تا  درصد 36تا  33

 3116 ماه 76باالتر از  ماه 76باالتر از  درصد 36باالتراز  37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فوق العاده ایثارگری.3  
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 امتیاز مدت خدمت داوطلبانه در جبهه ارتمدت اس درصد جانبازی ردیف

 466 ماه 3تا  3 ماه 3تا  3 درصد 1 3

 166 ماه 37تا  ماه 37تا  درصد 9تا  3 7

 366 ماه 38تا  ماه 38تا  درصد 34تا  36 3

 766 ماه 74تا  ماه 74تا  درصد 39تا  31 4

 866 ماه 36تا  ماه 36تا  درصد 74تا  76 1

 966 ماه 33تا  ماه 33تا  درصد 79تا  71 3

 3666 ماه 47تا  ماه 47تا  درصد 34تا  36 7

 3366 ماه 48تا  ماه 48تا  درصد 39تا  31 8

 3766 ماه 14تا  ماه 14تا  درصد 44تا  46 9

 3366 ماه 36تا  ماه 36تا  درصد 49تا  41 36

 3166 ماه 76تا  ماه 76تا  درصد 19تا  16 33

 3116 ماه 76باالتر از  ماه 76التر از با درصد و باالتر 36 37

 

 فوق العاده ایثارگری متناسب با 

 درصد جانبازی  -

 مدت خدمت داوطلبانه در جبهه  -

 مدت خدمت غیر داوطلبانه درجبهه  -

 مدت اسارت  -

 و جهت فرزندان شاهد  -

 .به توجه به جدول فوق تعیین و برقرار می گردد      امتیاز  3116تا سقف  -

 

 فوق العاده ایثارگری

آئین نامه 54ماده  2بند )  

(اداری و استخدامی   
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  ارمندی از اجتماع حاالت ایثارگری برخوردار باشد، باالترین امتیاز مربوط به یکی از آنها مبنای تعیین امتیاز در صورتی که ک

 .  از امتیاز حاالت دیگر ایثارگری، به امتیاز ایثارگری وی اضافه خواهد شد۱ 71قرار گرفته و 

 .دامتیاز تجاوز ننمای 3116مشروط بر آنکه امتیاز ایثارگری آنان از سقف 

مشاور محترم معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت متبوع و  30/36/1391د مورخ /769/3483به استناد نامه شماره 

 لغو گردید  28/68/1391هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اجتماع حاالت ایثارگری از تاریخ  28/8/1391مورخ  133رأی شماره 

 

 ستاد کل نیروهای مسلح، سه چهارم خدمت کارکنان وظیفه که 21/36/1388ط مورخ /763/46/33ماره به استناد ابالغیه ش

به عنوان خدمت داوطلبانه محسوب می  01/36/1388به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده اند از تاریخ 

 (خدمات کشوری قانون مدیریت  337ماده  3تبصره )                           .گردد 

 

  336کارمندانی که در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول خدمت اداری بوده اند به ازاء هر سال خدمت در زمان جنگ 

 .امتیاز در نظر گرفته می شود

 

  فوق العاده ایثارگری بر اساس نوع ایثارگری و تاریخ اجرا به شرح ذیل جهت کارکنان مشمول برقرار گردید: 

  1/3/1388بانه در جبهه ، جانبازی و اسارت حضور داوطل

 1/36/1388سه چهارم حضور غیرداوطلبانه در جبهه 

 ( امتیاز  3366) فوق العاده ایثارگری فرزندان شاهد 

  01/3/1389(  3389قانون بودجه سال ) 

 (امتیاز  3116) فوق العاده ایثارگری فرزندان شاهد 

  01/3/1390( قانون برنامه پنجم توسعه ) 

 : 3/3/1391در اجرای آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی از تاریخ 

   3116   :امتیاز فوق العاده ایثارگری فرزندان شاهدی که قبل از اجرای آئین نامه در دانشگاه اشتغال داشته اند

 3166:    در دانشگاه اشتغال یافته اندو امتیاز فوق العاده ایثارگری فرزندان شاهدی که بعد از اجرای آئین نامه 

 .تعیین و پرداخت گردید 
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 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 5۱فوق العاده ایثارگری ماده  

 

  .به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید 02/36/1391قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در تاریخ 

 : 5۱مشمولین ماده 

 (می باشند ۱ 16با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه ، جانباز ) فرزندان شاهد و شهداء   -آزادگان   -باالتر  و ۱ 71جانبازان 

 .بهره مند شدند  3/3/93قانون برنامه ششم توسعه از تاریخ  88همسران شاهد نیز به استناد بند پ ماده 

 جانبازان حالت اشتغال جانبازان :افراد غیر مشمول 

 .حداقل حقوق اعالم شده توسط هیات دولت در هرسال ۱ 71: به نحوه محاس

  در محاسبه فوق العاده جذب هیات امناء تاثیر ندارد   13فوق العاده ایثارگری ماده. 

 

 
 

 (آئین نامه  54ماده  3بند ) 

ی تایید شده است، به ازای هر یک میزان امتیاز این فوق العاده براساس درصدهایی که قبالً برای سختی کار مشاغل دستگاه های اجرای

به عنوان فوق العاده سختی شرایط محیط کار مشاغل آنان تعیین  05/36/1389امتیـاز، از تاریخ  3666امتیـاز، حداکثر تا  37درصـد، 

 .می گردد

 :ن های سوانح و سوختگی نـحوه محاسبه و تعیین فـوق العاده سختی کار در بیمارستان های روانی و بخش های روانی و بیمارستا( الف

 

 

 

 

 .با توجه به مصوبات هیات امنا مشترک ابالغ و اجرایی شد  3/3/93از تاریخ 

 :نحوه محاسبه و تعیین فوق العاده سختی کار در سایر محیط های غیرمتعارف ( ب

 

 

 

 .اخت می گرددامتیاز پرد( 3666)تا در حال حاضر فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف 

 

 

 امتیاز فعلی فوق العاده سختی کار

                                                         ×   30   = العاده سختی کار جدید     فوق امتیاز  

                    12                           

 

 امتیاز فعلی فوق العاده سختی کار

                                                        ×   15     =    فوق العاده سختی کار جدید  امتیاز

                       12 
                        

 

فوق العاده سختی شرایط . 4

 محیط کار
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 (آئین نامه  54ماده  4بند ) 

 

فقط به کارمندانی که در شرایط محیط کار با اشعه  در ارتباط هستند طبق دستورالعملی که از سوی وزارتخانه ابالغ خواهد شد حداکثر 

 . امتیاز تعلق می گیرد  3666تا 

 .ردداساس مقررات قبلی اقدام  می گتا تدوین دستورالعمل مربوط بر

آن دسته از کارمندانی که در مرحله تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق العاده کار با اشعه برخوردار بوده اند و این مبلغ در 

احکام آنان در قالب تفاوت تطبیق لحاظ شده است، از مبلغ تفاوت تطبیق کسر و به عنوان فوق العاده اشعه در کنار فوق العاده سختی 

 ..اسبه و تا هنگامی که به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، پرداخت می شودکار مح
 

 (آئین نامه  54ماده  5بند ) کمک هزینه عائله مندی و اوالد 

همسر فوت کرده یا مطلقه یا )بگیر مشمول این آیین نامه که دارای همسر نبوده  کارمندان زن شاغل، بازنشسته، از کارافتاده و وظیفه 

 . مند می شوند  و یا همسر آنان معلول و یا از کارافتاده کلی باشد ، از مزایای کمک هزینه عائله بهره( باشد مجرد

درصورتی که این کارمندان بر اساس رأی مراجع ذیصالح، به تنهایی متکفل مخارج فرزندان خود باشند، از مزایای کمک هزینه اوالد 

 . شوند مند می نیز بهره

 ام که شوهر یا شغل نداشته باشند بدون رعایت سقف سنیاوالد اناث ماد

 

 :در خصوص کمک هزینه عائله مندی و اوالد تغییرات ایجاد شده در آئین نامه 

از کمک هزینه عائله مندی برخوردار می ( صرفاً با ارائه گواهی فوت یا گواهی متارکه ) کارکنان زن در صورت فوت همسر یا طالق 

 .شوند 

 .مجرد با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از کمک هزینه عائله مندی برخوردار می گردند کارکنان زن 

 .محدودیت سه فرزند برای پرداخت کمک هزینه اوالد برداشته شده است

 .شرط نداشتن شغل نیز به شرط نداشتن همسر اضافه شده است ( اوالد اناث ) جهت برقراری کمک هزینه اوالد 

 

 

 

 

 فوق العاده کار با اشعه



 

  

 

 
50 

 حقوق و مزایا   -و مقرارت استخدامی  قوانیندوره آموزش مقدماتی 

 

  

 

 

 

وضعیت 

 تاهل

 جنسیت
 توضیحات

کمک هزینه 

 عائله مندی

کمک 

 مرد زن هزینه اوالد

 * همسر نداشتن - * مجرد
 

 متاهل
 

 * * دارای همسر و فرزند *

 * متاهل
 

همسر ایشان از کارافتاده کلی و یا معلول 

 .باشد و فرزند تحت تکفل داشته باشد
* * 

 * متاهل
 

لی و یا معلول باشد همسر آن از کارافتاده ک

 .نداشته باشد و فرزند
* 

 

 * معیل
 

 * * بدون همسر و دارای فرزند تحت تکفل

 بدون همسر و دارای فرزند تحت تکفل * * متكفل
 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کمک هزینه عائله مندی و اوالد
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 (آئین نامه  54ماده  6بند ) 

دن مدرک تحصیلی دانشگاهی مورد تاکید قرار در شرایط احراز آن شغل مطابق با طرح طبقه بندی مشاغل ، دارا بو) مشاغل تخصصی 

 (گرفته باشد 

  3/8/93: تاریخ اجرا توسط وزارت بهداشت                                76/3/93: تاریخ تصویب توسط هیات وزیران 

 3/3/3394: تاریخ تاثیر در محاسبه فوق العاده جذب هیات امنا 

 

 

 

 

 

 

  مشاغل همطراز کارشناسی : 

از فوق العاده جذب کارشناسی  36آندسته از مشاغل که در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با رسیدن به گروه 

 ...و  بهداشتکار دهان و دندانرشته شغلی کارگزین ، حسابدار ، مسئول گزینش ، مامور حراست ، : مانند  .بهره مند می شدند 

  مشاغل باالتر از کارشناسی: 

 .رئیس اداره کارگزینی ، سوپروایزر : مانند . آندشته از مشاغل که مشمول برقراری فوق العاده مدیریت و سرپرستی می باشند 

  نکته بسیار مهم : 

ندسته از مشاغل که جزء مشاغل کارشناسی یا همطراز کارشناسی محسوب نشده اند لیکن در شرایط احراز آنان دارا بودن آ

 .بهره مند می گردند   ( 766) غل تا سطح کاردانی مدرک تحصیلی لیسانس پیش بینی شده از امتیاز فوق العاده ش

 .اداری ، مسئول خدمات مالی رشته شغلی متصدی امور دفتری ، مسئول خدمات : مانند 

 766 فوق العاده شغل مشاغلی نظیر تکنسین اتاق عمل ، تکنسین هوشبری ، تکنسین بهداشت محیط و تکنسین دیالیز از امتیاز  

 .بهره مند می گردند 

  مشاغل رسته خدمات مشمول برقراری فوق العاده شغل نمی باشند. 

 امتیاز (مشاغل تخصصی )  سطح شغل      

 766  کاردانی تا سطح      

 3166 کارشناسی و همطراز کارشناسی  

 7666 از کارشناسی مشاغل باالتر     

 فوق العاده شغل
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 سطح شغل شغلی رشته ردیف
ده امتیاز فوق العا

 شغل

3 

 بهیار

 بهورز

 مسئول خدمات اداری

 خدمات مالی مسئول

از هر گونه مدرک  فارغ

تحصیلی همتراز با سطح 

 کاردانی

766 

7 

 حسابدار

 کارگزین

 مترجم

 کتابدار

 ماما

 مسئول امور فوریتهای پزشکی

 پذیرش و مدارک پزشکی مسئول

 کار دهان و دندان بهداشت

دارا بودن مدرک  درصورت

پلم و فوق دیپلم تا تحصیلی دی

 همتراز کاردانی 3طبقه 

766 

به بعد همتراز  3از طبقه 

 کارشناسی
3166 

درصورت دارا بودن مدرک 

از ابتدا سطح  تحصیلی لیسانس

 کارشناسی

3166 

 3166 سطح کارشناسی مسئول دفتر 3

4 

 رئیس اداره امور عمومی

 رئیس اداره امور اداری

 رئیس خدمات پرستاری

 اداری و مالیمعاون 

 7666 آخرین سطح

 جدول سطح شغل
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 (آئین نامه  54ماده  8بند )  

 امتیاز نوبت های غیرمتعارف ردیف

 466 (عصر کار)یک نوبتی دائم  3

 366 (شب کار –صبح کار )دو نوبتی چرخشی منظم  7

 366 (صبح  کار –شب کار )دو نوبتی منظم  3

 366 رت متناوبترکیب دو یا چند حالت از حاالت فوق به صو 4

 766 (شب کار –عصر کار )دو نوبتی منظم  1

 866 (عصر کار و شب کار –صبح کار )سه نوبتی منظم چرخشی  3

 966 (شب کار)یک نوبتی دائم  7

 

 .جدول زیر اجرا گردید  ۱/۱/۱395از تاریخ 

 

    

 

  (آئین نامه  54ماده  ۱۱بند ) 

 مقطع تحصیلی مشمولین
حداکثر 

 سقف ریالی

تاریخ 

 اجرا

 نحوه محاسبه

 توضیحات
تا تاریخ 

01/1۱/94 

 01/1۱/94از تاریخ 

 به بعد

پیمانی  /آزمایشی/ کارکنان رسمی 

مشمولین قانون خدمت / قراردادی /

 پزشکان و پیراپزشکان

 3666666 کاردانی به پایین

01/37/

90 

حق ۱ )31

فوق + شغل

العاده مدیریت 

+ حق شاغل + 

+ ایثارگری

عاده فوق ال

 (سختی کار

فوق + حق شغل۱ )31

حق + العاده مدیریت 

فوق +ایثارگری+ شاغل 

فوق + العاده سختی کار

 (العاده شغل

سقف  حذف

تاریخ  از ریالی

01/63/94 

 کارشناسی

 ارشد وکارشناسی
3166666 

 4666666 دکتری

 یفوق العاده نوبت کار

 فوق العاده جذب هیات امناء
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 (آئین نامه  54ماده  ۱1بند )  

 ک ساعت اضافه کارمحاسبه نرخ ی نحوه نوع استخدام

مشمولین قانون طرح / پیمانی /آزمایشی/ رسمی 

 پزشکان و پیرا پزشکان

 (فوق العاده مدیریت+حق شاغل+ حق شغل )مبلغ 

373 

 ( 33ماده  1قراردادی تبصره ) قرارداد کار معین 
 فوق العاده تعدیل -*سایر+ مبلغ حقوق پایه

336 

 

 ( 3387مبلغ ثابت سال )  .ریال می باشد  468366و جهت سایر رسته ها   383666مانی فوق العاده تعدیل جهت رسته بهداشتی در -

  (حداقل حقوق ( + ) فوق العاده جذب + فوق العاده تعدیل )   –( حقوق پایه ( = ) سایر )            : فرمول محاسبه سایر 

%85مبلغ سایر با جذب  سال  
سایر % 37مبلغ سایر با جذب 

 مشاغل

% 37ر با جذب مبلغ سای

 بهداشتی درمانی

بهداشتی % 58مبلغ سایر با جذب 

 درمانی

بهداشتی % 55مبلغ سایر با جذب 

 درمانی

% 58مبلغ سایر با جذب 

 بهداشتی درمانی

6751 088/357  088/863/6  588/755/6  588/750/6  588/860/6  588/165/6  

6753 188/568  688/817/6  888/778/6  888/086/6  888/857/6  888/155/6  

6755 188/565  188/765/6  888/056/6  888/176/6  888/356/6  888/576/6  

6755 788/385  788/871/6  188/755/6  888/003/6  188/161/6  888/318/6  

6758 088/305  588/850/6  788/713/6  888/875/6  588/367/6  888/538/6  

6756 538/385  708/683/6  308/735/6  388/818/6  778/335/6  638/510/6  

6757 588/357  588/758/6  788/887/6  388/358/6  788/886/7  388/757/7  

6757 888/175  888/775/6  588/866/6  588/356/6  588/666/7  588/756/7  

6750 788/650/6  788/570/6  388/781/7  388/881/7  388/581/7  388/781/7  

6758 508/311/6  508/111/7  708/575/7  708/785/7  708/575/7  708/785/0  

6751 

* 

508/311/6  

* 

508/111/7  

* 

708/575/7  

* 

708/785/7  

* 

708/575/7  

* 

708/785/0  

* 

.مقام محترم وزارت ثابت شده است   33/3/93مورخ  763/366کلیه مشاغل بر اساس بخشنامه شماره  3393مبالغ سایر سال *   

 

 فوق العاده اضافه کار
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 (آئین نامه  54ماده  9بند )  

 اجرایی قانون بودجه هرسالمحاسبه بر اساس ضوابط 

فوق العاده ماموریت داخل کشور جهت کارمندان که به عنوان مامور به خارج از شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به 

 .د به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم قابل پرداخت می باشتوقف شبانه هستند تا میزان حداقل حقوق و مزایا 

  درصد مبلغ فوق قابل پرداخت خواهد بود  16در صورت عدم توقف شبانه تنها. 

 محاسبه نحوه نوع استخدام

/ پیمانی /آزمایشی/ رسمی 

مشمولین قانون طرح  پزشکان 

 و پیرا پزشکان

فوق العاده  -کسور مشمول های العاده فوق و حقوق –حداقل حقوق دریافتی  = الف

 جذب هیات امنا

16 

 حقوق دریافتی داقلح= ب 

76 

 ب+ الف = بیتوته  با

 ب+ الف = بدون بیتوته 

                7 

 قراردادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فوق العاده ماموریت
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 (آئین نامه  54ماده  ۱4بند ) 

 شرایط برقراری مشمولین
علت عدم اجرا 

 براساس آیین نامه

نحوه پرداخت 

 فعلی

دارندگان مدرک دکتری در رشته 

، پزشکی)پزشکی  های گروه

 دندانپزشکی، دامپزشکی، داروسازی،

 (علوم آزمایشگاهی

نداشتن فعالیت 

 انتفاعی تخصصی
 3387بر اساس سال  دستورالعمل نداشتن

 .درج فوق العاده مذکور در حکم کارگزینی مجوزی ندارد  3388از سال  -

حق شاغل ، حق شغل و ) بت حقوق ثادرصد  366بر اساس مصوبات هیات امنا مشترک وزارت بر اساس   3/3/93از تاریخ  -

 .ی برقرار گردید ثارگریفوق العاده شغل و فوق العاده ا  ، ( تیریحق مد

 

 

 

 : حق فنی:  54ماده  ۱8بند 

مشاغل خاص که کارکنان شاغل در آن دارای مدرک مهندسی بوده و می توانند در خارج از ساعت اداری در حوزه های متناظر بخش 

 :به شرح ذیل . نمایند خصوصی فعالیت 

 .مشاغل رسته فنی مهندسی ( الف 

برنامه نویس مشاغل مندرج در فهرست مشاغل عمومی مشتمل بر مشاغل کارشناس تحلیلگر سیستم ، ) مشاغل رسته فرابری داده ها ( ب 

 ( .ار رایانه سیستم ، کاردان شبکه ، کارشناس شبکه ، کارشناس امور سخت افزار رایانه ، کاردان امور سخت افز

 .شغل کارشناس تجهیزات پزشکی ( ج

کارکنان شاغل در مشاغل کارشناس صنایع غذایی ، تغذیه ، کارشناس مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی حوزه تظارت ( د 

عملی که با همکاری سازمان بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی و کارشناس آزمایشگاه کنترل غذا و داروی دانشگاه بر اساس دستورال

 .تهیه و توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع ابالغ خواهد شد  غذا و دارو 

 فوق العاده محرومیت از مطب

 سایر مزایا
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   واجد شرایط در مشاغل بندهای الف ، ب ، ج و د که در واحدهای کلیه کارکنان رسمی ، پیمانی و قراردادی : مشمولین

 ( .شبکه و مراکز بهداشتی درمانی   دانشکده ، ستاد/ اعم از ستاد دانشگاه ) موسسه اشتغال دارند 

  کارکنان قرارداد کار معین واجد شرایط در این بند در صورتیکه از نظر مدرک تحصیلی مرتبط بوده و در همان رشته شغلی

 .اشتغال داشته باشند به میزان کارکنان مشابه رسمی و پیمانی از این مزایا برخوردار می گردند 

 ای پست سازمانی مشمول این بند به شرط اشتغال در پست سازمانی مشمول ، از این مزایا بهره کارکنان رسمی و پیمانی دار

 .مند می گردند 

  درصد حق شغل آنان تعیین و پرداخت می گردد  46میزان حق فنی کارکنان شاغل واجد شرایط برابر با. 

 

 

 : فوق العاده مسئولیت :   54ماده  ۱9بند 

 آئین نامه اداری ومیزان فوق العاده مدیریت روسای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی مندرج درنحوه تعیین بر اساس جدول 

جهت کارکنان غیر هیات ( مصوبه هیات امناء هر سال دانشگاه ) و بر اساس درصدی از فوق العاده مدیریت ریاست دانشگاه  استخدامی

  .انشایی و خارج از حکم کارگزینی پرداخت می گردد  با ابالغ( با تصویب هیات رئیسه هر دانشگاه ) علمی 

ایثارگری ، نشان های دولتی، خدمت اداری در مناطق جنگ زده، سختی شرایط محیط کار ، فوق ) فوق العاده مستمر :  11ماده      

 ( العاده شغل، فوق العاده اشعه، فوق العاده جذب هیات امناء

قانون مدیریت خدمات کشوری  71بر اساس ماده  : نان بر اساس مصوبات عمومی دولت می باشد عیدی پایان سال کارک:  18ماده      

، عیدی عدد فوق  7حاصلضرب  و تعیین گردیده که با اعالم ضریب ریالی سالیانه توسط هیات وزیران 1666امتیاز عیدی کارکنان 

 .کارکنان تعیین و پرداخت می گردد 

حقوق ثابت شامل حق شغل ، حق شاغل و :   مزایای مستمر کارکنان توسط وزارتخانه ابالغ می شودحداقل حقوق ثابت و :  19ماده 

 ( .تفاوت تطبیق جزء حقوق ثابت نمی باشد ) فوق العاده مدیریت می باشد 

استخدامی می آئین نامه اداری و  11ماده قانون مدیریت خدمات کشوری و   73مزایای مستمر شامل آیتمهای مندرج در تبصره ماده 

 .باشد 
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 شرح ماده

مصوب نمودن دستور 

 العمل در

 هیات امناء
 هیات

 رئیسه

 * نظام پرداخت مبتنی بر ارزشیابی مشاغل 17ماده 
 

 * فوق العاده کارایی و عملکرد 14ماده  7بند 
 

 * حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التألیف 14ماده  33بند 
 

 * حق الزحمه طرح تمام وقتی  14ماده  31 بند
 

 * فوق العاده خاص هیأت امناء 14ماده  33بند 
 

 36تبصره ماده 
مزایای غیرمستمر و امور رفاهی، ورزشی و تفریحی 

 کارمندان
* 

 

 حق جلسه  33ماده 
 

* 

 ..حق الزحمه مشارکت در امور فرهنگی و  37ماده 
 

* 

موادی از آیین نامه اداری و استخدامی که نیاز به 

 :دستورالعمل دارند
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 سایر کارکنان حقوق و مزایای                                             

 (33ماده )مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 
از نظر حقوق و مزایا و امور رفاهی تابع مقررات آیین نامه می باشند و 

 .مشمول صندوق تأمین اجتماعی هستند

 (37ماده )کارمندان قراردادی 
دی تا تدوین و تصویب دستورالعمل حقوق و مزایای کارمندان قراردا

 .جدید تغییر نخواهد داشت

 (33ماده )پیام آوران بهداشت 

بر اساس مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح کشور و مزایای آنان بر 

 .اساس ضوابط مصوبات هیأت رئیسه مؤسسه قابل پرداخت است

 بر اساس شیوه نامه ابالغی معاونت توسعه مدیریت 3/3/3391از تاریخ 

 .پرداخت می گردد  و منابع وزارتخانه

 (34ماده )اتباع بیگانه 
احکام حقوق این افراد باید بر . تابع مقررات این آیین نامه می باشد

 .اساس آیین نامه اصالح و تطبیق داده شود
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 تفاوت تطبیق 

 یخدمات کشور تیریقانون مد 35تبصره ماده 

 

 :ی  مات کشورخد تیریدر قانون مد قیتفاوت تطب

از کارمندان که به  کیهر یمشمول کسور بازنشستگ ی، حقوق ثابت و فوق العاده ها( فصل دهم ) فصل  نیا یکه با اجرا یدر صورت

 . خواهند نمود افتیدر قی، تفاوت تطب یقبل یافتیدر زانی، تا م ابدینمودند کاهش  یم افتیدر یو مقررات قبل نیموجب قوان

 . گردد یمستهلک م یبعد یبا ارتقاها یضمن درج در حکم حقوق قیتفاوت تطب نیا 

 .گردد  یمنظور م زین فهیوظ ای یدر محاسبه حقوق بازنشستگ قیتفاوت تطب نیا

 

 : 6755در قانون بودجه سال  قیتفاوت تطب

 یخدمات کشور تیریقانون مد یکل کشور در خصوص نحوه اجرا 6755قانون بودجه سال  66قسمت ب بند 

مانع (  3/3/3388)   یخدمات کشور تیریاز ابتداء اجراء فصل دهم قانون مد یدر احکام حقوق(  78) موضوع ماده  قیفاوت تطبت درج

 .حقوق نخواهد بود و تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت خواهد ماند  شیاز افزا

 

 :می یابد در دو مرحله به شرح زیر تطبیق و افزایش  3388حقوق و مزایای کارمندان در سال 

 

 :مرحله اول       

در واحدهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش فوق )در مرحله اول امتیاز حق شغل، شاغل و فوق العاده های مدیریت ( الف      

ایثارگری، نشان های دولتی و خدمت اداری مناطق جنگ زده در زمان جنگ کارمندان براساس ( العاده سرپرستی جایگزین می شود

 .محاسبه می شود(ریال 166ضریب )قانون مدیریت خدمات کشوری  371صوبه تعیین و سپس با ضریب موضوع ماده این م

ررات ـوانین و مقـوجب قـدر صورتی که حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به م( ب     

حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مندرج در )لی ـافتی قبـان دریاید، تا میزـاهش یـافت می نموده اند کـقبلی دری

به عنوان تفاوت تطبیق، برای ( فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری)کارمند به استثناء  3387آخرین حکم کارگزینی سال 

 .کارمند منظور می شود
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 :مرحله دوم 

با ضریب مصوب ( در جزء الف مرحله اول)، کل امتیازات مکتسبه کارمند 3388ی کارمندان در سال برای تعیین حقوق و مزایا( الف     

 .محاسبه می شود (  ریال 366ضریب با  ) 3388دولت برای سال 

ز مرحله اول هر یک ا« ب»مرحله دوم عالوه بعالوه تفاوت تطبیق موضوع جزء « الف»در صورتی که حقوق ناشی از اجرای بند ( ب    

حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی به استثناء فوق )کارمندان، نسبت به دریافتی قبلی 

ماده واحده ( 33)بند « ب»افزایش داشته باشد به استثناء جزء ۱ 31آنان کمتر از ( 3387العاده سختی شرایط کار و نوبت کاری در سال 

سپس سایر پرداختی های غیر از . افزایش یافته و در حکم کارگزینی کارمند درج می شود  31۱کل کشور، تا  3388 قانون بودجه سال

...( نظیر عائله مندی و اوالد، سختی کار و )که به موجب این مصوبه به کارمند تعلق می گیرد ( مرحله اول« الف»در جزء )موارد مذکور 

 .به آن اضافه شود

که با اجرای بندهای فوق، میزان افزایش حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی و کمک هزینه در صورتی ( پ   

حقوق و فوق العاده های مشمول کسور )عائله مندی و اوالد، مشمولین دریافت کمک هزینه عائله مندی نسبت به دریافتی قبلی 

ریال افزایش داشته  3666666کمتر از ( 3387ر آخرین حکم کارگزینی سال بازنشستگی و کمک هزینه عائله مندی و اوالد مندرج د

کل کشور این تفاوت تا سقف مذکور به جمع تفاوت موضوع جزء  3388ماده واحده قانون بودجه سال ( 33)بند « ب»باشد به استثناء 

 366666ئله مندی و اوالد برخودار نمی شوند ندانی که از کمک هزینه عاماین مبلغ در مورد کار. مرحله دوم افزوده خواهد شد« ب»

در مورد کارمندانی که از کمک هزینه عائله مندی برخوردار نیستند ولی از کمک هزینه اوالد برخوردار می شوند به . ریال خواهد بود

 .ریال مذکور افزوده می شود 366666به  366666مبلغ ( حداکثر تا سه فرزند)ازای هر فرزند 

 تطبیق و سایر محاسبه تفاوت

A  = به استثناء فوق العاده سختی ) 3387فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال  + حقوق

 (شرایط محیط کار، فوق العاده نوبت کاری، کمک هزینه عائله مندی و کمک هزینه اوالد

 .تسهیالت زندگی و فوق العاده بدی آب و هوا محاسبه نمی گردد فوق العاده محل خدمت، فوق العاده محرومیت از**       

B  =مجموع امتیازات حق شغل، فوق العاده مدیریت و حق شاغل 166 

 B – A= تفاوت تطبیق 

31 + ۱A         ۱ 331یا  A =C 

= D (مجموع امتیازات حق شغل، فوق العاده مدیریت و حق شاغل  366   

  ق تفاوت تطبی + (3/7B یا 

  = C – Dسایر مرحله اول
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 + A = E  ،فوق العاده سختی شرایط محیط کار، فوق العاده نوبت کاری 

 (3387آخرین حکم سال )کمک هزینه عائله مندی و کمک هزینه اوالد 

F  = شستگی از فوق العاده های مشمول کسور بازن+ سایر مرحله اول  +تفاوت تطبیق + کمک هزینه اوالد کمک هزینه عائله مندی و

 (3388سال )حقوق ثابت + جمله سختی کار 

 E- F  =g 

 .ریال باشد سایر مرحله دوم ندارد 3666666ریال یا  366666بیشتر از  gدر صورتیکه 

 .ریال باشد سایر مرحله دوم دارد 3666666ریال یا  366666کمتر از  gدر صورتیکه 

 

  11939/766بخشنامه شماره استخدام دانشگاه پذیرفته می شوند بر اساس به  3388تفاوت تطبیق آندسته از پرسنلی که در سال 

 .برقرار گردید  3387معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور همانند کارمند نظیر در سال  77/36/89مورخ 

 

 .به شرح ذیل می باشد  3388و  3387آیتمهای حکم کارگزینی یک کارمند در سال : مثال 

 .این کارمند را محاسبه نمائید  فاوت تطبیق و سایرتمبلغ 

 :  ۱38۱آیتمهای حكم کارگزینی سال 

  843786: ، فوق العاده شغل   87846: ، افزایش سنواتی تشویقی  348333: ، افزایش سنواتی   367766: حقوق مبنا 

  743686: وق العاده نوبت کاری ، ف 367766: ، فوق العاده سختی شرایط محیط کار  376146: فوق العاده تخصصی 

، کمک هزینه عائله  386836: ، فوق العاده محرومیت از تسهیالت زندگی  367419: فوق العاده بدی آب و هوا 

، تفاوت تطبیق ایثارگری  3817886+  473766: ، فوق العاده جذب  14886: ، کمک هزینه اوالد  337766: مندی 

، فوق العاده جذب ناشی از  36776: ، فوق العاده برجستگی  784333: ه ویژه ، فوق العاد 317777: و تشویقی 

 .  17713: برجستگی 

 :  ۱388آیتمهای حكم کارگزینی سال 

: ، فوق العاده ایثارگری  6: ، فوق العاده مدیریت (  3496466)  7484: ، حق شاغل (  3338666)  1786: حق شغل 

  743686: ، فوق العاده نوبت کاری (  34866)  368: مناطق جنگزده ، خدمت اداری در (  111666)  971

: ، کمک هزینه عائله مندی  367419: ، فوق العاده بدی آب و هوا  386836: فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته 

  367766: فوق العاده سختی شرایط محیط کار (  717666)  476: ، کمک هزینه اوالد (  483666)  836
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 ؟ : تفاوت تطبیق  

 ؟ : سایر 

 : مرحله اول 

 ( ۱18+  925+  2484+  5281*  )   511    = 4398511  :                                   بند الف 

 :بند ب              

5۱8۱66۱  = 17713  +367766  +784333  +317777  +473766  +3817886  +37146  +843786  +87846  +348333  +367766  

 تفاوت تطبیق :    1383337  -  4398166=   783337

 : دوم مرحله

 ( ۱18+  925+  2484+  5281*  )   611=     52۱8211:                                                                              بند الف 

 :  بند ب 

1918937   =3.31  *1383337 

3633337   =783337  +1778766 

 .به نامبرده تعلق نمی گیرد  3درصد اتفاق افتاده لذا سایر  31افزایش بیش از  3383با توجه به توضیحات باال و نظر به اینکه در سال 

 : بند پ 

1373747  =14886  +337766  +1383337  

3773937   =717666   +468366    +3633337 

وبت کاری ، آب و هوا ، تسهیالت زندگی در هردو طرف معاد له تکرار شده و تاثیری در با توجه به اینکه آیتمهای سختی کار ، ن

 .لذا در فرمول باال درج نگردیدند   محاسبات ندارند

 .نیز به نامبرده تعلق نمی گیرد   7 ریال می باشد لذا سایر  3666666با توجه به توضیحات باال نظر به اینکه افزایش ایشان بیش از 
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  د مورخ /3973/769انجام پذیرفت و بعد از تاریخ مذکور  بر اساس بخشنامه شماره   3/3/88ه باال با فرض تاریخ حل مسال

 . خارج گردید تفاوت تطبیق فوق العاده ایثارگری از مبنای محاسبه ، انسانی وزارت مدیر کل محترم منابع  71/1/93

معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت ، فوق العاده  73/7/91د مورخ /768/769بر اساس بخشنامه شماره  مجدداً 

 .مدیریت نیز از مبنای محاسبه تفاوت تطبیق خارج گردید 

  11939/766بخشنامه شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو  34/7/94مورخ  877با توجه به دادنامه شماره 

، برقراری تفاوت تطبیق جهت پرسنلی که بعد از  ه انسانی رئیس جمهورمعاونت توسعه مدیریت و سرمای  77/36/89مورخ 

 .به استخدام دانشگاه پذیرفته می شوند مجوزی ندارد (  34/7/94) تاریخ رای مذکور 
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 استحقاقی                      .3

 استعالجی         .7

 کمتر از یک روز     .3

                تشویقی                         .4

 اضطراری                 .1

  اشعه .3

   مناطق محروم .7

 بدون حقوق .8

 

 

 

روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند که از نخستین  36کارمندان رسمی و پیمانی موسسه سالی  -3   

 . ا کال قابل استفاده می باشدی اًماه خدمت به نسبت مدت خدمت به او تعلق می گیرد و طبق مقررات جزئ

 .حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است  -7

 . استفاده از مرخصی استحقاقی منوط به ارائه تقاضای کارمند و موافقت مسئول مربوطه می باشد -7   

به  3393ازسال . ) ده نمایندافقت مسئول مربوطه استفاکارمندان می توانند به هر میزان از ذخیره، مرخصی استحقاقی خود پس از مو -3   

 (    بعد

موسسه موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان استفاده کارمندان از مرخصی استحقاقی سالیانه به میزان استحقاق در زمان مناسب  -4  

 .نماید و حداکثر تا پایان همان سال فراهم گردد و با درخواست آنان در این زمینه موافقت

 (به بعد  3388ازسال . ) تعطیالت رسمی بین مرخصی های استحقاقی جزء مرخصی محسوب نمی شود -1 

 .انصراف از مرخصی استحقاقی تحصیل شده با اعالم کارمند و موافقت مسئول واحدامکان پذیر می باشد -3  

کاری طبق مقررات مربوطه به کارمندان تمام وقت می استفاده از مرخصی استحقاقی در ایام خدمت نیمه وقت وتقلیل ساعت  -7   

 .باشد

                                          
                                                                                   

 

 آئین نامه و دستورالعمل مرخصی ها

 مرخصی استحقاقی.۱
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کارمندی که در حال مرخصی استحقاقی است می تواند تقاضا کند مرخصی او تمدید شود در صورت موافقت مسئول مربوطه  -8     

 .تاریخ شروع مرخصی اخیر بالفاصله بعد از انقضای مرخصی قبلی خواهد بود

سئول مربوطه و یا عدم وصول نظریه وی، کارمند مکلف است در پایان مدت مرخصی در محل خدمت درصورت عدم موافقت م -9    

 .خود حاضر شود

حفظ پست سازمانی کارمندی که در حال استفاده از مرخصی استحقاقی است الزامی می باشد و در این مدت مسئول مربوطه  -36   

 .کند وظایف او را به کارمند یا کارمندان دیگر محول می

موافقت با تقاضای مرخصی استحقاقی استفاده نشده مستخدمین در هنگام بازنشستگی با رعایت مقررات مربوطه الزامی است و  -33   

 .دراین مورد حفظ پست سازمانی مستخدم ضروری نمی باشد

آمادگی به  ،دوران مرخصی بدون حقوق  به مرخصی استعالجی که از چهار ماه تجاوز نماید نسبت به مدت زائد بر چهار ماه و به -37   

 .خدمت زیر پرچم و غیبت موجه مرخصی استحقاقی تعلق نمی گیرد ،انفصال  ،تعلیق و برکناری از خدمت  ،خدمت 

 

 

 

 

ار در هر ـرای یک بـباز خرید مرخصی استحقاقی ذخیره شده با درخواست کارمند در طول هر دوره ده ساله خدمتی، فقط ب -33   

موسسه موظف است مرخصی بازخرید  .انع می باشدـه بالمـات رئیسه موسسـس از تصویب در هیـار پــود اعتبـصورت وج ، و دردوره

 (به بعد 3393ازسال . )شده را از مجموع ذخیره مرخصی استحقاقی کارمند کسر نماید

سالیانه کارمندان حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه  بت به اعالم مانده ذخیره مرخصی استحقاقیسکارگزینی موسسه مکلف است ن -34    

 .سال بعد اقدام نماید

روز مرخصی خواهند داشت که درصورت عدم بازخرید نیمی از آن  36سالی ( 7ماده 3تبصره)کارمندان مشمول قرارداد معین  -31   

 (به بعد 3393ازسال . )قابل ذخیره شدن می باشد

قاضای کارمندان مشمول قرارداد کار معین نسبت به بازخرید پانزده روز مرخصی ذخیره سالیانه در موسسه می تواند درصورت ت -33    

 .پایان هر سال اقدام نماید

بازخرید ذخیره مرخصی کارمندان مشموالن قرارداد کار معین بر اساس حقوق و مزایای مندرج در آخرین قرارداد منعقده تعیین  -37

    .می گردد

استخدام یا تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان مشمول قرارداد کار معین به وضعیت پیمانی مرخصی های استحقاقی درصورت  - 38  

 .ذخیره شده، کماکان قابل ذخیره خواهد بود

 .مرخصی زایمان مشمول محدودیت مندرج در این ماده نخواهد بود :تبصره        
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این افراد در هر سال با احتساب چهار روز جمعه سی . به عنوان مشاغل کارگری تلقی می گردند 7ماده 4پرسنل مشمول تبصره -39   

سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد . ز مرخصی استحقاقی خواهند داشت که نه روز قابل ذخیره شدن می باشدرو

 .شد

 .باشند های استحقاقی ،استعالجی همانند پرسنل رسمی می مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان ازلحاظ مرخصی -76 

پزشکان و پیراپزشکان در حین انجام طرح به خدمت پیمانی موسسه پذیرفته شوند مدت  درصورتی که مشمولین قانون خدمت  -73 

 .مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان قابل ذخیره خواهد بود

مشمولین برنامه پزشک خانواده سالی سی روز مرخصی استحقاقی دارند که صرفا پانزده روز مرخصی پزشکان خانواده و ماماهای  -77

 .د قابل بازخرید می باشدطرف قراردا

ذخیره مرخصی استحقاقی جانبازان حالت اشتغال و کارکنانی که از ماموریت آموزشی استفاده می کنند همانند پرسنل عادی می  -73

 .باشد

 

 

 

 

 

سئول ترین مدت ممکن به م کارمند موسسه درصورت ابتال به بیماری که مانع از خدمت آنان می شود باید مراتب را در کوتاه -3

 .مربوطه اطالع دهند

 .کارگزینی مکلف است پس از تایید پزشک معتمد و یا شورای پزشکی نسبت به صدور حکم مرخصی استعالجی اقدام نماید -7    

کارمندان موسسه درصورت ابتال به بیماری که مانع از انجام خدمت شود تا سه روز با گواهی پزشک معالج و تایید پزشک معتمد  -3    

 .سسه و مازاد بر سه روز تا سقف چهار ماه با تایید شورای پزشکی، می توانند از مرخصی استعالجی استفاده نمایندمو

درصورت نیاز به استفاده بیشتر از . حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعالجی در طول یک سال تقویمی چهار ماه خواهد بود -4    

 .ی موسسه از محدودیت زمانی مستثنی می باشدمرخصی استعالجی، به تشخیص شورای پزشک

مدت یک سال به میزان فتادگی کلی حداکثر به احقوق ومزایای کارمند در ایام مرخصی استعالجی تا بهبودی کامل یا ازکار -1    

ازاد بر یک سال برای مدت م. حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر که حسب مورد به کارمند داده شده است، قابل پرداخت می باشد

و تفاوت تطبیق و عائله مندی و اوالد  قابل پرداخت خواهد ( مشتمل بر حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت ) فقط حقوق ثابت 

 .بود

حداکثر مدت این .تشخیص ابتالء مستخدم به بیماری صعب العالج و تعیین مدت معذوریت وی بعهده کمیسیون پزشکی است -3

 .نوبت شش ماه است و قابل تمدید خواهد بودمعذوریت در هر 

 یمرخصی استعالج.2
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 .مرخصی استعالجی مستخدم درصورتی که بیماری او ادامه یابد با رعایت مقررات قابل تمدید است -7 

حفظ پست ثابت سازمانی مستخدمی که از مرخصی استعالجی استفاده می کند بیشتر از چهار ماه ( بانوان باردار)به جز مستخدمان -8

 .الزامی نیست

 .برخورداری کارمندانی که در وضعیت مرخصی بدون حقوق قرار دارند از مرخصی استعالجی موضوعیت ندارد -9

مرخصی استحقاقی درصورتی که گواهی استعالجی کارمند طبق مفاد این دستورالعمل مورد موافقت قرار نگیرد مدت مذکور از  -36

 .ی ، مرخصی بدون حقوق منظور خواهد شدوی کسر خواهد شد و درصورت عدم وجود مرخصی استحقاق

کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعالجی تابع مقررات قانون تامین اجتماعی می باشند و  -33

 .موسسه مجاز به پرداخت حقوق و مزایای آنان در ایام مرخصی استعالجی نمی باشند

آگاه نمودن دستگاه ذیربط از علت عدم حضور خویش در محل خدمت، مدارک مربوط به  این قبیل مستخدمین موظفند ضمن -37

 .بیماری که به تایید مراجع قانونی مذکور در قانون تامین اجتماعی رسیده باشد را نیز در پایان ایام بیماری ارائه نمایند

  باشد و در بیمارستان بستری نشوند تا سه روز توسط حقوق و فوق العاده های مستخدمینی که عدم اشتغال آنان به سبب بیماری -33

دستگاه مربوطه پرداخت خواهد شد و مازاد بر سه روز تا خاتمه بیماری و حداکثر تا پایان قرارداد مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی 

 .خواهد بود

 .مین اجتماعی بعهده موسسه می باشد پرداخت حقوق و مزایای کارکنان طرحی، رسمی آزمایشی و رسمی مشمول صندوق تا -34

 مرخصی زایمان پرسنل قراردادی و پیمانی مشمول صندوق تامین اجتماعی از شش ماه به نه ماه افزایش یافت و پرداخت حقوق و -31

 ز طریق واحدمزایای کارکنان مذکور در طول مدت فوق تا شش ماه اول از طریق صندوق تامین اجتماعی و از ابتدای ماه هفتم به بعد ا

 .مربوطه صورت می پذیرد 

 

 

 

به بانوان باردار برای هر بار وضع حمل بدون در نظر گرفتن سقف تعداد فرزندان نه ماه مرخصی زایمان با استفاده از حقوق و فوق  -3

 .العاده های مربوطه تعلق می گیردکه در هرصورت از نه ماه بیشتر نخواهد شد

 .ایمان های دوقلو نه ماه و برای زایمان های سه قلو و باالتر یک سال تعیین گردیده استمدت مرخصی زایمان برای ز -7

مدت مرخصی استعالجی بانوانی که در طول دوران بارداری با تایید پزشک معالج از مرخصی استعالجی استفاده می کنند، از سقف  -3

 .مرخصی زایمان آنها کسر نخواهد شد

 .ماه خواهد بود درانی که فرزند آنها مرده به دنیا می آید دومرخصی زایمان درخصوص ما -4

 مرخصی استعالجی زایمان 
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ستفاده معادل مرخصی زایمان از این مرخصی ا توانند بانوان کارمندی که پذیرش وسرپرستی نوزاد شیرخوار را بعهده می گیرند می  -1 

 .نمایند

رعایت قوانین و مقررات مربوطه می توانند از مرخصی دارای فرزند می شوند با ( رحم اجاره ای)بانوان کارمندی که از طریق حامل -3

 .معذوریت زایمان استفاده نمایند

 . پزشکان وپیراپزشکان محسوب میگرددمرخصی زایمان جزو مدت خدمات موضوع قانون خدمت  -7 

 .تشخیص تاریخ معذوریت وضع حمل بانوان باردار بعهده پزشک معالج می باشد  -8

 .استفاده کنند( شیردهی )ند طی ساعات مقرر کار روزانه حداکثر از یک ساعت مرخصی ساعتی مادران مشمول می توان -9

 .ماهگی نوزاد می باشد 74مدت و ساعت شیردهی برای وضع حمل های دوقلو و بیشتر به مدت دو ساعت در روز و تا  -36

 .می گرددمیزان استفاده از مرخصی ساعتی شیردهی از مرخصی استحقاقی کارمند کسر ن -33

در دوران یاد شده نقل و . مادران مشمول پس از پایان مرخصی زایمان و در دوران شیردهی باید در کار قبلی خود اشتغال یابند -37

 .انتقال آنها ممنوع است مگر اینکه خود متقاضی تغییر شغل یا نقل و انتقال باشند

 .ایل تا دوازده ماهگی کودک از برنامه شیفت کاری شب معاف شوندمادران پس از شروع به کار مجدد می توانند درصورت تم -33

ساعت و در شیفت های مضاعف به ازاء هرشیفت  درصورت انجام نوبت کاری، استفاده از مرخصی شیر دهی در شیفت شب دو -34

 .ری یک ساعت می باشدکا

 رسمی ، پیمانی و قراردادی و ) وع استخدام  جهت آندسته از کارکنان که از مرخصی زایمان استفاده می نمایند فارغ از ن

در حکم مورد : می بایست حکم مرخصی زایمان صادر گردد ( تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری ) نوع بیمه  و( طرحی 

 .اشاره کلیه آیتمهای مستمر پرداخت می گردد و صرفاً فوق العاده نوبتکاری پرداخت می گردد 

 

 
 

 ند از مرخصی کمتر از یک روز که جزیی از مرخصی استحقاقی می باشد استفاده کنند حداکثر کارمندان موسسه می توان

 . مرخصی ساعتی به میزان نصف ساعت کاری روزانه است

 .درصورت استفاده بیش از مدت ذکر شده یک روز مرخصی استحقاقی محاسبه می شود

 در یک سال تقویمی تجاوز نخواهد کرد حداکثر مدت استفاده از مرخصی موضوع این ماده از دوازده روز. 

 حداقل مدت برای استفاده از مرخصی کمتر از یک روز، یک ساعت است. 

 

 

 

 مرخصی کمتر از یک روز.3
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کارمندان اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی که به حج تمتع مشرف می شوند مجاز خواهند بود فقط یک بار از      

 .ه جزء مرخصی استحقاقی منظور نخواهد شدیک ماه مرخصی تشویقی استفاده نمایند ک

 

 

 

 
 

به منظورتحکیم و تکریم نهاد خانواده، کارمندان موسسه در موارد ذیل حق برخورداری از هفت روز مرخصی اضطراری عالوه بر  -3

 .مرخصی مذکور قابل ذخیره یا بازخرید نمی باشد .دارند سقف مرخصی استحقاقی ساالنه را

 دائم کارمند ازدواج ( الف      

 ازدواج فرزند کارمند( ب      

 همسر،فرزند،پدر، مادر،خواهر،برادر: فوت بستگان درجه یک شامل( ج      

آئین نامه اداری و استخدامی اعضاء غیر هیات علمی در مورد  74تاریخ شروع استفاده از هفت روز مرخصی اضطراری موضوع ماده  -7

دت دو سال و فوت تاریخ شروع تا چهل روز با تقاضا و اعالم کارمند و با احتساب ایام تعطیل ازدواج از تاریخ عقد حداکثر به م

 . صورت می پذیرد

 

 

 

 

مرخصی اضطراری مراقبت از همسر بعد از وضع حمل از تاریخ والدت فرزند با احتساب ایام تعطیل  31تاریخ شروع استفاده از  -3

 .خواهد بود

 

 

 

 

   

مرخصی تشویقی.4  

 .کارمند موظف است مستندات الزم را ارائه نماید :تبصره      

 

 صی اضطراریمرخ .5 

 

 اعطای مرخصی فوق به کارمندانی که همسر آنان فرزند مرده به دنیا می آورند، جهت مراقبت از همسر بالمانع: تبصره         

 .می باشد 
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که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، مزایای ذیل بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتو دهی محیط کار به به افرادی 

 .تشخیص واحد قانونی و طبق آئین نامه های مربوطه تعلق می گیرد

 .درصد ساعت کار مقرر برای سایر کارکنان 71کاهش ساعت کار هفتگی تا میزان  -3     

افزایش میزان مرخصی اشعه سالیانه تا یک ماه در سال برای مدت اشتغال کار با اشعه استفاده از مرخصی استحقاقی سالیانه در  -7     

 .اینگونه موارد درطول هرسال اجباری است

 

 

 

 

 

 

آئین نامه و 337ماده درخصوص یک ماه مرخصی مناطق محروم با استناد 1/3/8833با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 

 .قانون مدیریت اعطای یک ماه مرخصی مناطق محروم  فاقد وجاهت قانونی می باشد  87با رعایت ماده 

 

 

 

 .ایشی و پیمانی در موارد ذیل امکان پذیر می باشدـاعطای مرخصی بدون حقوق به کارمندان رسمی، رسمی آزم -3

 .واحتیاجش به استفاده از مرخصی مسلم شود کارمند استحقاق مرخصی نداشته باشد( الف      

 .کارمند قصد ادامه تحصیل داشته باشد و مدارک الزم را ارائه نماید(ب      

 .کارمند ناگزیر باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت جغرافیایی خود مسافرت کند( ج      

ساالنه به سبب ادامه همان بیماری یا ابتال به بیماری دیگر قادر به خدمت  کارمند پس از استفاده از چهار ماه مرخصی استعالجی( د      

 .      نباشد و بیماری هم صعب العالج تشخیص داده نشود

و قبل از موافقت مسئول واحد و  کارمند باید تقاضای مرخصی بدون حقوق خود را با ذکر علت و مدت به مسئول واحد ارائه نماید -7

دامی اعضاء غیر ـآئین نامه اداری و استخ 78حکم مرخصی بدون حقوق با رعایت ماده .ترک خدمت نمی باشدصدور حکم مجاز به 

 .هیات علمی پس از تائید مسئول واحد توسط کارگزینی صادر می گردد

 .مرخصی بدون حقوق استفاده نماید کارمند پس از گذراندن مدت تعهد خدمت بدو ورود می تواند از -3

 مرخصی اشعه.6

 

مرخصی مناطق محروم.۱  

 

 قمرخصی بدون حقو.8

 

 .خیره نمی باشدمرخصی مذکور قابل بازخرید یا ذ :تبصره      

 



 

  

 

 
72 

 حقوق و مزایا   -و مقرارت استخدامی  قوانیندوره آموزش مقدماتی 

 

  

 
 

     .به میزان تعهد نامبرده اضافه خواهد شد این مدت

الزم است ابتدا از مرخصی استحقاقی . در مواردی که کارمند متقاضی مرخصی بدون حقوق دارای ذخیره مرخصی استحقاقی باشد -4

 .خود استفاده نماید و صدور حکم مرخصی بدون حقوق هم زمان با موافقت مرخصی استحقاقی انجام گردد

 .سازمانی کارمندان در زمان مرخصی بدون حقوق الزامی نمی باشدحفظ پست  -1

 .سابقه خدمت محسوب نخواهد شد مدت مرخصی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی به جز برای ادامه تحصیل جزء -3

 .روزهای تعطیل که در مدت مرخصی بدون حقوق واقع می شود جزء مدت مرخصی محسوب می گردد -7  

 .ل استفاده از مرخصی بدون حقوق نمی توانند از مرخصی استعالجی استفاده نمایندکارمندان در حا -8

ماه امکان  7اعطای مرخصی بدون حقوق به مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان حداکثر در طول تعهد خدمت به مدت  -9

 .پذیر است ، این مدت به زمان مدت تعهدات اضافه می شود

 .حقوق به کارکنان قرارداد کار معین به مدت یک دوازدهم ، در طول مدت قرارداد امکان پذیر است اعطای مرخصی بدون -36

 .قانون کار به مدت یک ماه در طول قرارداد امکان پذیر است 77مدت مرخصی بدون حقوق مشاغل کارگری با رعایت ماده  -33

و دستور العمل های عمومی دولت و اصالحات بعدی آن خواهد اعطای مرخصی و ماموریت ورزشی کارکنان تابع آئین نامه ها  -37

 .بود

آندسته ازمستخدمین رسمی که همسر آنان درمشاغل حساس دولتی درخارج کشور اشتغال دارند به تبعیت ازمحل کار همسر  -33

 .سال ازمرخصی بدون حقوق استفاده نمایند  3میتوانند حداکثر تا 

 

  دون محدودیت زماندستور العمل مرخصی بدون حقوق ب

  مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان، موافقت موسسه با تقاضای کارمندان جهت استفاده از مرخصی بدون حقوق خارج از 

تا زمان حصول آیین نامه اداری استخدامی است که از تاریخ اجرای حکم کارگزینی شروع و  78محدودیت های زمانی مندرج در ماده     

 .ستگی برابر ضوابط صندوق بازنشستگی مربوطه تداوم خواهد داشتشرایط بازنش

 

  در مبحث خروج از خدمت به صورت مفصل توضیح داده خواهد شد. 

 

 

 . در موارد استثناءکارمند می تواند با موافقت رئیس موسسه از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید : تبصره       
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 :قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص  

 ( مجلس شورای اسالمی  28/6/95مصوبه ) 

 :تعریف شرایط خاص 

 .ائید سازمان بهزیستی  با ت:    دیشد تیمعلول یبانوان دارا -

 .کارگزینی / به واحدهای امور اداری  با ارائه اصل شناسنامه:  سال تمام رششیفرزند ز یبانوان دارا -

با تائید سازمان :  صعب العالج یماریمبتال به ب ای دیشد تیفرزند با درجه معلول ایهمسر  یبانوان دارا -

 .بهزیستی یا کمیسیون پزشکی دانشگاه 

 .کارگزینی / به امور اداری ( تائیدیه دادگاه ) با ارائه اسناد مثبته : ست خانوار زنان سرپر -

 

امکان استفاده توامان این بخشنامه را  آندسته از کارکنان که از هر نوع کاهش ساعت کاری برخوردارند:  3نکته 

  ( :موارد ذیل )   ندارند

درصد و باالتر 71اعت کاری بانوان جانباز کاهش س،                  کاهش ساعت کاری پرتوکاران  

قانون خدمت نیمه وقت بانوان،       (              شیر پاس ) مرخصی شیردهی   

کاهش ساعت کاری همسر جانباز بابت نگهداری از همسر،      قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی  

 

.توافق مدیر به صورت ساعتی یا روزانه امکان پذیر خواهد بود  نحوه استفاده بانوان از قانون فوق الذکر با:   7نکته   
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