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یکم  سالم ع
آيين نامه اداري و استخدامي كاركنان غير هيأت علمي به پيوست  63ماده  در اجراي  احتراما          

جهت اقدام الزم ارسال  "شيوه نامه برقراري و پرداخت حقوق و مزاياي پيام آوران بهداشت "تصوير 
  .مي گردد
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 بسمه تعالي 

  پيام آوران بهداشتحقوق و مزاياي شيوه نامه برقراري و پرداخت 

آيين نامه اداري و استخدامي كاركنان غير  63اين شيوه نامه در اجراي ماده 

هيات علمي و با رعايت قانون خدمت وظيفه عمومي ، قانون خدمت پيام آوران 

آيين نامه ياد شده به منظور بهداشت ، ضوابط ابالغي ستاد كل نيروهاي مسلح و 

 .تصويب رسيد پيام آوران بهداشت حقوق و مزاياي  وحدت رويه در نظام پرداخت

حقوق ثابت كاركنان موصوف هرساله براساس اعالم ستاد كل نيروهاي مسلح توسط :  1ماده 

د /1135/101كه طي نامه شماره ( .اداره كل منابع انساني وزارت متبوع ابالغ مي گردد

 پيوست)ابالغ گرديد  25/5/95مورخ 

 :مزاياي پيام آوران بهداشت به شرح ذيل تعيين مي گردد :  2ماده 

( پيام آوران  متاهل يا سرپرست خانواده از كمك هزينه عائله مندي و اوالد  ) 1

آيين نامه اداري و   54ماده  5براساس بند ) معادل كاركنان پايور نيروهاي مسلح 

 تعيين مي گردد غير هيات علمي استخدامي 

ساس ابه ميزان دو برابر هزينه غذا كاركنان دولت بر ماهانه كمك هزينه خوراك ) 2

 .مصوبات ضوابط اجرايي قانون بودجه ساليانه قابل پرداخت است 

كمك هزينه خوراك به مشموليني كه از خوراك رايگان استفاده مي كنند : تبصره 

 .تعلق نمي گيرد 

( برابر ضريب ريالي  3000به ميزان  ساالنه) لباس كار( هزينه پوشاككمك  )3

)  كاركنان غير هيات علمي  آيين نامه اداري و استخدامي 49موضوع تبصره ماده 

 .پرداخت مي گردد 

دانشكده موظف است براي پيام آوران بهداشت غير بومي كه در محل /دانشگاه) 4
خدمت اقامت شبانه دارند محل اسكان با امكانات اوليه فراهم نمايند و در صورت 



... ) شهرستان ، شهر و ( نداشتن امكانات بايستي اجاره مسكن را برابر با عرف منطقه 
 .  ميگرددو پرداخت  تعيين در هر سال هيات رييسه به تشخيصو 

در هنگام عزيمت به مرخصي ) مرتبه در سال  5حداكثر ( كمك هزينه سفر  )5

 :استحقاقي به شرح ذيل قابل پرداخت است 

مجموع مسير رفت و برگشت به ) *  ضريب ريالي سال  ÷ 5= ( كمك هزينه سفر 

 كيلومتر 

ر اشعه از مزاياي مربوطه پيام آوران بهداشت پرتوكار برابر قانون حفاظت در براب) 6

 .و معادل مشمولين قانون خدمت پرشكان و پيراپزشكان همتراز بهره مند مي گردند 

در صورتي كه پيام آور بهداشت در طول خدمت ازدواج نمايد كمك هزينه  )7

 : ازدواج صرفاً يك بار به شرح فرمول ذيل پرداخت ميگردد

 ) عدد ثابت (  6500* ضريب ريالي سال  ÷2= كمك هزينه ازدواج  

ساعت كار در هفته مي باشند و در  44پيام آوران بهداشت موظف به انجام  )8

صورت انجام كار اضافي برابر مقررات از اضافه كار معادل مشمولين قانون خدمت 

 .پزشكان و پيرا پزشكان همتراز بهره مي گردند 

در ساعات تعيين شده به انجام وظايف مربوطه ان بهداشت موظفند رپيام آو: تبصره 

بپردازند و در صورتي كه در مواقع ضروري ،خارچ از وقت اداري مقرر و يا ايام 

تعطيل به خدمات آنها نياز باشد ،بر اساس نياز موسسه ، مكلف به انجام وظايف 

محوله در محل كار يا خارج از محل كار حسب مورد در قبال دريافت اضافه كاري 

 يا حق الزحمه برابر مقررات مربوطه خواهد بود

آيين  54ماده  9فوق العاده ماموريت روزانه پيام آوران بهداشت براساس بند  )9

 . مي گردد محاسبهكاركنان غير هيات علمي  نامه اداري و استخدامي 



 54بدي آب و هوا برابر بند يك ماده  فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و )10

نامه اداري و استخدامي معادل مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيرا پزشكان  آيين

 .همتراز قابل پرداخت مي باشد 

 .فوق العاده ياد شده به پيام آوران بهداشت بومي تعلق نمي گيرد  :تبصره 

پيام آوران بهداشت مشمول عيدي پايان سال ، فوق العاده حق محروميت از  )11

 .بهره وري نمي باشند  يمطب و قانون ارتقا

به عنوان پاداش در خاتمه ) حقوق درجه نظامي ( معادل يك ماه حقوق ثابت  )12

 .دوره ضرورت به پيام آوران بهداشت پرداخت  مي گردد 

بيمه (حق الزحمه پيام آوران بهداشت كه در تيم سالمت حوزه بهداشت  )13

محاسبه و نيروهاي قراردادي % 80به كارگيري مي شوند معادل )روستايي 

 .پرداخت مي گردد 

چنانچه پيام آوران بهداشت بيش از سقف مجاز مرخصي استحقاقي تيم : تبصره 

به مدت مازاد بر سقف تعيين شده حق الزحمه تيم سالمت . سالمت استفاده نمايند 

 .تعلق نمي گيرد

 35پيام آوران بهداشتي كه فاصله محل سكونت و محل خدمت آنها بيش از  )14

 .شد غير بومي اطالق مي گردد كيلومتر با

قانون مقررات استخدامي  153و  152برابر مواد : فرايند كسورات قانوني :  3ماده 
 :سپاه پاسداران انقالب اسالمي وجوه زير از دريافتي ماهانه پيام آوران كسر مي گردد

دانشكده موظف است ماهانه /به موجب قانون دانشگاه  :كسور بازنشستگي ) 1
سهم كارفرما را پس از دريافت شناسه واريز از سايت ساتا به نشاني % 5/13

0TUwww.esata.irU0T   شماره شبا (نزد بانك كشاورزي 676423449به حساب
60000000006764234490901- IR -( ه بازنشستگي سپاه به نام صندوق بيم

پرداخت و رسيد آن را به همراه لوح فشرده حاوي مشخصات كامل كاركنان پيام 

http://www.esata.ir/�


آور به منظور ثبت در سوابق به سازمان بيمه بازنشستگي نيروهاي مسلح ارسال 
  .نمايند 
حق بازنشستگي و حقوق اولين ماه خدمت از كاركنان ياد شده كسر نمي  :تبصره 
 .گردد 

% 1دانشكده موظف است ماهانه به ميزان /دانشگاه  :عمر و حوادث كسور بيمه ) 2
اين قبيل افراد كسر و )  حقوق درجه نظامي ( سهم كاركنان وظيفه را از حقوق ثابت 

نزد بانك سپه  20/766سهم دستگاه بكار گيرنده به شماره حساب % 2به همراه 
شبا  شماره(آيت بنام سپاه پاسداران انقالب اسالمي شعبه شهيد

580151000018210000076620 ir ( واريز و فيش آن را به همراه لوح فشره حاوي
مشخصات كامل كاركنان پيام آور براي ثبت در سوابق به نيروي آموزش دهنده 

 .ارسال نمايند 
برابرابالغ ستاد كل نيروهاي مسلح سرانه بيمه : بيمه پايه و مكمل درمان ) 3

به شرح زير مي باشد در ضمن  95مامور در سال  درماني و مكمل درمان سربازان
تمامي پيام آوران بهداشت و خانواده هاي آنها تحت پوشش اجباري بيمه پايه و 
مكمل خدمات درماني نيروهاي مسلح قرار مي گيرند و افراد بايد از بدو خدمت 
دفترچه خدمات درماني خود و افراد تحت تكفل را از مركز آموزش يا شعب سازمان 

 .خدمات درماني دريافت نمايند 

بيمه درماني مربوط به پيام آوران بهداشت شاغل هر دانشگاه و عائله تحت ) -13
مطابق جدول ذيل محاسبه و مبلغ مربوطه به شماره ) همسر و فرزند ( تكفل ايشان 

اساس كد شناسه اختصاص  نزد بانك ملت شعبه هجرت و بر 4814041144حساب 
 داده شده ، مي بايستي واريز گردد 

  1395جدول سرانه بيمه پايه و مكمل درمان در سال  )3-2

 
 

 .حقوق و مزاياي پيام آوران بهداشت مشمول كسور ماليات نمي گردد  )3-3
                                                               

 مبلغ كل سهم دستگاه سهم سرباز بيمه

 ريال 000/310 ريال 000/248 ريال 000/62 پايه

 ريال000/250 ريال 000/140 ريال 000/110 مكمل
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