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 رئیس/ سرپرست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی...

 سرپرست محترم موسسه عالی آموزشی وپژوهشی طب انتقال خون

 رئیس محترم انستیتوپاستورایران

 دانشجویانرئیس محترم صندوق رفاه 

 رئیس محترم مرکزآموزشی،تحقیقاتی ودرمانی قلب وعروق شهید رجایی

 مدیر عامل محترم سازمان انتقال خون ایران

 
 باسالم 

آئین نامه اداری واستخدامی کارکنان غیرهیات علمی وباتوجه به  26ماده  1تبصره  و 26به استنادماده        
 کارکنان قراردادی مصوب هیات امناء، میزان حقوق پایه، بن و 6ماده  2دستورالعمل تبصره  6ماده  1تبصره 

بالغ می شود . به شرح ذیل ا 1231اوالد کارکنان قراردادی درسال  ، حق مسکن و مبلغ عائله مندی و خواروبار
 اقدام الزم معمول شود. 1/1/1231مقتضی است نسبت به تمدید قرارداد کارکنان مذکور وفق مقررات ازتاریخ 

 دستورالعمل کارکنان قراردادی( : 6ماده  2الف( کارکنان قرارداد کارمعین ) تبصره 

ت وپنجاه ( ریال تعیین )هفت میلیون ویکصد وبیست وچهار هزارودویس 652/161/7الف( حقوق پایه مبلغ  -1

تصویب نامه  6گردد.بدیهی است میزان حقوق ومزایای ماهیانه کارکنان قرارداد کارمعین با رعایت بند می

 هیات محترم وزیران محاسبه وپرداخت خواهد شد. 67/16/1232هـ مورخ  51725/ت121231شماره 

ناء آن دانشگاه/ پیمانی به عهده هیات امالف( تعیین حق مسکن حداکثردرسقف قابل پرداخت به کارکنان  -6

 می باشد.دانشکده 

 ) یک میلیون وصد هزار( ریال 222/122/1الف( بن وخواروبار ماهیانه  -2

 ) سیصد وهشتاد وپنج هزارو دویست وهشتاد( ریال 682/285الف( مبلغ کمک هزینه عائله مندی  -1

 اه وشش( ریالو پنج )هفتاد وهفت هزار 252/77الف( مبلغ کمک هزینه اوالد  -5

الزم به ذکراست حداقل حقوق وفوق العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 

 )پنج میلیون ( ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور دراین بند می شود. 222/222/5به میزان  1231درسال 

 نامه اداری واستخدامی کارکنان غیرهیات علمی( :آئین  26ماده  1ب( کارکنان مشمول قانون کار ) تبصره 
)هفت میلیون ویکصد وبیست وچهار هزارودویست وپنجاه ( ریال به استناد  652/161/7ب( حقوق پایه مبلغ  -1

 رفاه اجتماعی تعیین می گردد. و وزارت تعاون، کار 65/16/1231مورخ  667112بخشنامه شماره 



 بسمه تعالی

 

 

  

42/011 

 دارد

01/10/0932 
 

 وزری
 

ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-خیابان سیمای ایران-فالمک جنوبی و زرافشانبین -شهرک قدس )غرب(-نشانی پستی: تهران 

 :نشانی صفحه اینترنتی:   11144888نمابر:   18455418تلفنهای تماسhttp://www.behdasht.gov.ir 

 هزار( ریال) چهارصد  222/122ب( حق مسکن  -6
 )یک میلیون وصد هزار( ریال 222/122/1ب( بن وخوار و بار ماهیانه مبلغ  -2
    ) هفتصد ودوازده هزارو چهارصدوده( ریال برای هرفرزند تعیین  112/716ب( مبلغ کمک هزینه اوالد  -1

 می گردد.
ریال( و ماهیانه  222/12نه مبلغ )بخشنامه فوق االشاره نسبت به برقراری روزا 2وتبصره  6ب( به استناد بند -5

دستورالعمل  12ریال( به عنوان پایه سنوات اقدام گردد. بدیهی است این مبلغ باتوجه به ماده  222/222مبلغ )
 .        نحوه تعیین حق شغل، حق شاغل و... در احتساب فوق العاده جذب هیات امناء محسوب نمی گردد

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 رونوشت :

 دکترامین لو مشاورمحترم وزیرودبیرمجامع،شوراها وهیات های امناء جهت اطالعجناب آقای  -

 جناب آقای دکترصدرالسادات معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع جهت اطالع -

 

 

 

 


