
1 
 

 

 بسمه تعالی 

 

 دستورالعمل برقراری فوق العاده حق محرومیت از مطب کارکنان غیر هیأت علمی
 

آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی ، دستورالعمل برقراری فوق العاده حق  41ماده  41دراجرای بند

محرومیت از مطب در هیات امناء مطرح و با تاکید بر تسری ضوابط مربوط به قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از 

وشش مجلس شورای اسالمی و قانون شمول قانون مطب مصوب بیست و دوم آذر سال یک هزار و سیصد و شصت 

پرداخت حق محرومیت از مطب به مشموالن الیحه قانونی خدمت نیروی انسانی، درمانی و بهداشتی مصوب پانزدهم 

اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسالمی و اصالحیه های بعدی آنها ، مفاد آن به شرح ذیل  

 :تبصره در هیات امناء مطرح و مورد تصویب وتایید قرارگرفت 7ماده و  4در 
 

دکتری در  سالمت دارای مدرکماده واحده : موسسه مجاز است با تشخیص باالترین مقام اجرایی به شاغلین حرف 

حیط که مستقالً توان اشتغال در خارج از م ( و دامپزشکیداروسازی  و رشته های گروه پزشکی ) پزشکی ، دندانپزشکی

ساعت در ماه غیر از ساعت اداری ، معادل  06کار را دارند ، در قبال انجام وظایف و ماموریتهای محوله به میزان 

العاده شغل و فوق العاده ایثارگری آنان حق مدیریت ( ، فوق وحق شغل  ،( حقوق ثابت ) حق شاغل %466صددرصد )

 .یا انواع دیگر درآمدهای خارج از موسسه بپردازد به عنوان حق محرومیت از مطب، داروخانه، آزمایشگاه
 

دارندگان مدرک دکترا در رشته های گروه پیراپزشکی ، بهداشتی ، توانبخشی ، پرستاری و مامایی مشمول   -4تبصره 

 این دستورالعمل می باشند

های علوم پزشکی و خدمات باشند در خارج از دانشگاهها و دانشکدهمشمولین این دستورالعمل مجاز نمی – 2تبصره 

 بهداشتی و درمانی  خدمات تخصصی ارایه نمایند .

آیین نامه  41ماده  46بهره مندی از این مزایا نافی برخورداری از مزایای کارانه و اضافه کار تا سقف بند   - 3تبصره 

 استخدامی کارکنان غیر هیات علمی  نمی باشد.اداری و 

 برخورداری از مزایای این دستورالعمل و حق الزحمه طرح تمام وقتی ، بطور همزمان مجاز نمی باشد. – 1تبصره 

 مشمولین این دستورالعمل کارکنان رسمی ، پیمانی و قراردادی به غیر از پزشکان خانواده می باشد. – 4تبصره 

 فوق العاده مشمول کسور بازنشستگی نبوده و در احکام کارگزینی کارکنان درج نخواهد شد .این  -0تبصره 

درصورت پیش بینی و تأمین بار مالی  4/4/4330پرداخت آثارمالی ناشی از اجرای این دستورالعمل ازتاریخ  -7تبصره 

 آن از محل درآمد اختصاصی در بودجه مصوب موسسه بالمانع خواهد بود.
 


