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  باسمه تعالی

  »سال همت مضاعف ، کار مضاعف « 89سال 

  مقام معظم رهبري                                                                                                                                                                         

  کلیه واحدها  :به

  1390کارکنان مشمول قانون کار دانشگاه در سال  ايحقوق و مزایدستورالعمل نحوه برقراري : ع موضو

    

  سالم علیکم

  

وزارت کار و امور اجتماعی مقتضی اسـت   23/12/1389مورخ  122518بخشنامه شماره  به استناد"احتراما       

و شرایط و فرمول هـاي ذیـل نسـبت بـه     مذکور نامه با رعایت کلیه مقررات و مفاد مندرج در بخش :دستور فرمائید

از طریـق سیسـتم مکـانیزه    مشمول قانون کار دانشـگاه ؛  کارکنان1390سال صدور احکام افزایش حقوق و مزایاي 

. راسا اقدام گردد پرسنلی 

  

  1390مزد شغل روزانه سال ) = 1389آخرین مزد شغل روزانه سال × 06/1(+3040

  

  مزد سنوات روزانه) = مزد سنوات روزانه + وات روزانه پایه سن( × 06/1

  1390سال                 1389سال                1389سال 

  

  1390پایه سنوات روزانه سال = 23/12/1389مورخ  125118بخشنامه شماره  6بند ب صفحه  جدول طبق

  

  :نکات ضروري و الزم االجرا 

  

روز کارکرد محاسـبه مـی شـود و     30نی مندرج در سیستم مکانیزه پرسنلی دانشگاه براساس با توجه به این احکام کارگزی–1

می بایست بر اساس تعداد روزهاي هر ماه پرداخت گـردد ؛ لـذا مـی بایسـت مابـه      مشمول قانون کار  کارکنانحقوق و مزایاي 

روز حداکثر تا پایان شهریور ماه به کارکنـان   5مدت به روزه و اسفند ماه  31روزه با  30ماه هاي التفاوت به وجود آمده ناشی از 

  . مذکور پرداخت گردد

کد شـغل ، عنـوان   ، مشمول قانون کار از جمله تاریخ استخدام  کارکنانگانه احکام کارگزینی  27تکمیل کلیه ردیف هاي -2

ق با جدول عناوین شغلی و جدول ضمناً عنوان شغل و پست می بایست مطاب. شغل و پست و نیز وضعیت ایثارگري الزامی است

  .مزد شغل ، پایه و رتبه موجود در سایت دانشگاه باشد و درج هرگونه عنوان دیگري قابل قبول نمی باشد
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و صدور احکام ارتقاء  گروه کارکنانی که با توجه به ) موجود در سایت اداره (نسبت به تکمیل صورتجلسه تغییر گروه شغل   -3

اقدام  1/1/1390بقه بندي مشاغل کارکنان مشمول قانون کار دانشگاه امکان ارتقاء گروه دارند  از مورخ ضوابط اجرایی طرح ط

.گردد ضمنا صورتجلسه تکمیل شده همراه با حکم جهت امضاءبه مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی ارسال گردد 

  : سایر اطالعات مرتبط  –٤

  کمک هزینه عائله مندي

  ریال  330300  جهت یک فرزند

  ریال  660600  جهت دو فرزند

  

سالردیف

  حداقل دستمزد

روزانه

  نحوه تاثیردرسایرسطوح مزدي

  )به صورت روزانه(

  حداقل پایه

  سنوات 

  روزانه

حق خواربارماهیانهحق مسکنبن کارگري

مجردمتاهلمجردمتاهلمجردمتاهل

211389101000
)1,07*1388ه مزد شغل روزان+( 7011ریال

2000200000200000100000100000800400

221390110100
)1,06*1389مزد شغل روزانه +( 3040ریال

2000280000280000100000100000800400

  

: به آدرس » کلیه مسائل مربوط به مشمولین قانون کار دانشگاه « ضمناً در لینک -5

http://www.mums.ac.ir/btom/fa/h_hoghogh   ؛ اطالعات الزم از جمله بخشنامه هاي مذکور ، جداول

مربوطه و شناسنامه مشاغل قانون کار دانشگاه ، شرایط ارتقاء و تغییر عنوان شغلی ، مزایاي ایثارگري و عضویت در گردان هاي 

  .موجود می باشد .... عاشورا و 

. مورد سئوال قرار گیرد 474و  455داخلی  8411444ماره تلفن در خصوص کسب راهنمایی در موارد مراتب از طریق ش-6

  1087552ر 

  

  

  :رونوشت   

مدیر محترم امور مالی دانشگاه جهت استحضار و دستور مقتضی �

ستحضار و اقدام مقتضی مدیر محترم بودجه دانشگاه جهت ا�

  ) اداره حقوق و دستمزد جهت اطالع ( مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی �

  دکتر علی فیضی الئین

  معاون توسعه مدیریت و منابع 
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