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 هدف کلی: 

 آشنایی با حقوق و مزایا و جبران خدمت در قوانین و مقررات اداری و استخدامی

 

 اهداف رفتاری: 

 : فراگیر پس از مطالعه این مجموعه رودانتظار می

 ق و مزایا و جبران خدمت آشنا شود.با تاریخچه نظام حقو

 .ق و مزایا و جبران خدمت آشنا شودبا معنی و مغهوم اصطالحات نظام حقو

 .و مزایا و جبران خدمت را بشناسد اصول کلی حاکم بر نظام حقوق

 :را شرح دهد حقوق و مزایا و جبران خدمتمفاهیم کلی نظام 

 مفاهیم قانون استخدام کشوری

 مفاهیم قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

 مفاهیم  قانون مدیریت خدمات کشوری

 علمی هیأتنامه اداری و استخدامی کارکنان غیر مفاهیم آئین

 .ان خدمت در سایر کشورها آشنا شودبا نظام حقوق و مزایا و جبر

م جبران خدمت در های موجود در زمینه حقوق و مزایا و نظاها و دستورالعملامهنها، آئیننامهتصویب

، مدیریت خدمات کشوری و ، نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتقوانین سنواتی )استخدام کشوری

 .علمی ( را توصیف نماید هیأتنامه اداری و استخدامی کارکنان غیر آئین

 .و مزایا و جبران خدمت آشنا شوند موجود در قوانین و اسناد باالدستی در زمینه حقوقبا مطالب 
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  سخن آغازین
ازمان، نقش به سزایی در بهبود وضعیت آن های هـر سبه عنوان یکی از مهمترین دارایی نابع انسانیم

قیت و دانش نیـروی کـار المهــارت، خسـازمان دارد. رشــد و توســعه ی نیــروی انســانی و افــزایش 
 .شودان یک اولویت استراتژیک محسوب میدر تمـام سـطوح سـازمان بـرای مدیر

، موضوع نگهداشت منابع انسانی در سازمان یکی از د جذب و استخدام افراد در سازمانپس از فرآین
بین نگهداشت منابع انسانی سازمان مهمترین مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد و پیوند و اتصال 

 باشد.خدمت نیز امری اجتناب ناپذیر می و مبحث حقوق و مزایا و نظام جبران
ستفاده از فرآیندی دقیق و متناسب با ویژگیهای سازمانی از جمله تطابق با دوره عمر سازمان، شناخت ا

های متنوع در نظام جبران خدمت در روش باتواند سازمان را می ... فرهنگ سازمانی، قابلیتهای فناورانه و
 .بهبود روند نگهداشت منابع انسانی یاری برساند
حقوق در خصوص ضوابط و مقررات کنون از ادوار گذشته تادر تمامی قوانین و مقررات اداری و استخدامی 

به مقتضیات های مناسب با توجه ها و سیاستهای دولتی چارچوبدر دستگاه و مزایا و نظام جبران خدمت
 .زمانی اتخاذ گردیده و به آن اهمیت بسیاری داده شده است

های علوم پزشکی و سایر موسسات تابعه و به گستردگی دانشگاهها و دانشکده از سوی دیگر با توجه 
های جاری در حوزه حقوق و مزایا و جبران خدمت، این نامهضرورت رعایت قوانین و مقررات و آئین

ل کتاب قبلی قوانین و مقررات اداری و استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش مجموعه در تکمی
منتشر گردید، به گردآوری کلیه  قوانین و مقررات مصوب در حوزه حقوق و  1397پزشکی که در سال 

-کارکنان حوزه منابع انسانی و علیمزایا و جبران خدمت مبادرت نموده است تا تمامی کارشناسان و 

کارشناسان ترفیعات، حقوق و مزایا موسسات تابعه، مرجع کاملی برای قوانین و مقررات مصوب الخصوص 
 در اختیار داشته باشند.    

کتاب حاضر مشتمل بر مباحث تاریخی و تطبیقی حوزه جبران خدمت و  همچنین متن کامل کلیه 
ف خش حاوی فصول مختلقوانین و مقررات مرتبط با این حوزه بوده که در هفت  بخش کلی که هر ب

باشد تقسیم گردیده است. البته جهت جلوگیری از پراکندگی مباحث و تمرکز بیشتر فراگیران محترم می
برخی مواد غیر مرتبط با مفاهیم جبران خدمت از متن قوانین حذف و در این کتاب آورده نشده است. 

در حال حاضر ناشی از تغییرات همچنین وجود مغایرت هایی بین متن موجود با نحوه عمل موسسات 
 اند.درضوابط و مقرراتی است که پس از گردآوری مجموعه ابالغ گردیده

-امید است مطالعه و رجوع به این مجموعه در اعتالی عملکرد نظام اداری وزارت متبوع، افزایش رضایت

 گردد. رسانی به ملت عزیز ایران در حوزه سالمتهمکاران و در نهایت ارتقای خدمت مندی
و آموزش پزشکی  اندرکاران و مسئولین وزارت بهداشت، درمانن این مجموعه از کلیه دستپدیدآورندگا

عه همکاری و همدلی صمیمانه سسات زیر مجموعه که در تهیه این مجموؤها و مو همچنین دانشگاه
 نمایند.اند تقدیر و تشکر میداشته

 
 سید کامل تقوی نژاد

زیریامهمعاون توسعه مدیریت، منابع و برن
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 مقدمه

های مناسب با توجه به مقتضیات زمانی اتخاذ گردیده و به آن اهمیت بسیاری ها و سیاستدولتی چارچوب

های هـر سـازمان، نقش به سزایی در به عنوان یکی از مهمترین دارایی نابع انسانیم .شده استداده 

قیت البهبود وضعیت آن سـازمان دارد. رشــد و توســعه ی نیــروی انســانی و افــزایش مهــارت، خ

 .شودب میان یک اولویت استراتژیک محسوو دانش نیـروی کـار در تمـام سـطوح سـازمان بـرای مدیر

، موضوع نگهداشت منابع انسانی در سازمان یکی از د جذب و استخدام افراد در سازمانپس از فرآین

مهمترین مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد و پیوند و اتصال بین نگهداشت منابع انسانی سازمان 

 .باشدخدمت نیز امری اجتناب ناپذیر می و مبحث حقوق و مزایا و نظام جبران

ستفاده از فرآیندی دقیق و متناسب با ویژگیهای سازمانی از جمله تطابق با دوره عمر سازمان، شناخت ا

با روشهای متنوع در نظام جبران خدمت در تواند سازمان را  می ... فرهنگ سازمانی، قابلیتهای فناورانه و

 .انی یاری برساندبهبود روند نگهداشت منابع انس

در خصوص ضوابط و مقررات از ادوار گذشته تا کنون در تمامی قوانین و مقررات اداری و استخدامی 

 دستگاه هایدر  حقوق و مزایا و نظام جبران خدمت 

 : این کتاب با هدف آموزش چهار گروه شامل

 .به غیر از مدیران منابع انسانی( تمام سطوح مدیریتی)مدیران 

 وزارت و دانشگاه/ کارشناسان گروه استخدام ستاد) کارشناسان استخدام ستاد منابع انسانی ومدیر 

  ه(کی کشور، سازمانها و مراکز وابستهای علوم پزشدانشکده

 های علوم پزشکی کشور، سازمانها و مراکز وابستهدانشکده کارکنان ستاد وزارت و دانشگاه/ کلیه

کارشناسان شاغل در واحد منابع )دانشگاهها  /های محیطی دانشکدهنکارگزیکارشناسان امور اداری و 

  (انسانی

حقوق و مزایا و های عملالها و دستورنامهینئقوانین و مقررات، بخشنامه ها، آ ه دربرگیرنده مفاهیم،ک

 .باشدمت میالدر نظام س نظام جبران خدمت
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 تاریخچه و مطالعات تطبیقی
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 تاریخچه

، نظام حقوق و مزایا و جبران خدمت کارکنان با تحوالت در طول تاریخ اداری ایران، نظامهای استخدامی

 و اصالحات بسیار همراه بوده است.  

 :بود فصل 5 بر مشتمل قانون این رسید تصویب به 1301 آذرماه کشوری، استخدامی قانون اولین

 خدمت به ورود: اول فصل

 رتبه ارتقاء و خدمت مراتب: دوم فصل

 مجازات و محاکمه طریقه: سوم فصل

 وظایف و تقاعد: چهارم فصل

 مخصوصه مواد: پنجم فصل

 طبق بودند آن شمول از خارج که هادادستان و قضات ریاست، سفارت، وزارت، مقام جز به قانون این در

 شدند:می تقسیم زیر شرح به قسم 9 به کشوری اداری خدمات مراتب( 15) ماده

. معاونت 7 ،. مدیر دایره6 ،. مدیر شعبه5 ،گری اول. منشی4 ،گری دوم. منشی3 ،گری. منشی2 ،. ثباتی1

 .. مدیرکل یا معاونت اداره کل9 ،. ریاست اداری8 ،اداری

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

 سال در که گردید موجب دولت کارکنان حجم افزایشو با  ست که در اثر اجرای این قانون کارگری 

 کل اداره»قانونی تاسیس موجب امر این و شوند کشور استخدامی امور بررسی مامور گروهی 1332

 به کل اداره این وزیران هیأت نامه تصویب با 1337 سال در و شد 1333 ماهآبان در «مشاغل بندیطبقه

 . داد عنوان تغییر کشوری خدمات سازمان

 کشوری استخدام قانون وقت سنای و ملی شورای مجلس مشترک کمیسیون تصویب با 31/3/1345 در

  شد. ابالغ دولت به اجرا جهت

  .شدند وضع تبدیل داشته بکار اشتغال دولتی هایدستگاه در که کارکنان کلیه 31/3/1345 در: الف

 سنوات تجربه گرفتن نظر در با مشاغل بندی طبقه های طرح براساس کارکنان کلیه 1/7/52 تاریخ در: ب

 با و گردید تعیین آنان قطعی پایه و گروه و شده داده وضع تطبیق تحصیلی مدرک و تخصیص خدمت

 حقوق گردید می تشکیل پایه 15 و گروه 12 از که قانون( 1) تبصره و( 32) ماده موضوع جدول استناد

 هیأت مصوبات براساس شغلی رسته و رشته و تصدی مورد پست به عنایت با و تعیین دولت کارکنان

 امور  سازمان پیشنهاد با( 33) ماده استناد با و گردیدمی پرداخت آنان به شغل العادهفوق دولت محترم

 ضریب زندگی هزینه افزایش نظرگرفتن در با اسالمی شورای مجلس تصویب و کشور استخدامی و اداری

 .یافتمی افزایش( 32) ماده موضوع حقوق جدول

 قانون این اسالمی شورای مجلس12/6/1370 مصوب دولت کارکنان پرداخت هماهنگ نظام قانون

 را کارکنان سنواتی افزایش و مبنا حقوق آن های تبصره و( 2) و( 1) ماده که بوده ( ماده22بر ) مشتمل

 خدمات جبران برای و گردید پایه و گروه جایگزین افزایش سنواتی و مبنا حقوق واقع در کردمی مشخص
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 مصوبات براساس … و جذب ویژه، تخصص، مدیریت، العادهفوق قبیل از مختلف ایالعادهفوق کارکنان

 .گردیدمی پرداخت دولت کارکنان به وزیران محترم هیأت

 از پس که کارکنانی و شدند داده وضع تطبیق قانون این با 1/1/70 تاریخ در دولت کارکنان کلیه – 

 الـذکر فوق قانون براساس آنان مزایای و حقوق آمدندمی در دولت پیمانی و رسمی استخـدام به 1/1/70

 نهادهای و دولتی هایشرکت و هادستگاه قانون این( 12) ماده باستناد و گردیدمی پـرداخت و تعیین

 .شدند داده وضع تطبیق قانون این با 1/1/71 از بوده استخدامی خاص مقررات دارای که اسالمی انقالب

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

 .شدند مستثنی

 هانامهآئین خیر در تصویبأت بعلت که رسید تصویب به 28/7/1386 قانون مدیریت خدمات کشوری در

 .گردید تعیین 1/1/88 از آن اجرای تاریخ نیاز مورد هایدستورالعمل و

 حقوق به ویژه توجه کشوری استخدام قانون با آن تمایز نقطه که بوده فصل 15 بر مشتمل قانون این

 .باشدمی اطالعات آوریفن از دولتی سساتؤم و هادستگاه بکارگیری و مردم

 توجه با کارکنان دستمزد و حقوق و باشدمی کارکنان دستمزد و حقوق خصوص در قانون این( 10) فصل

 .شودمی تعیین باشدمی زیر موارد که شاغل و شغل عوامل از مکتسبه امتیازات به

بدی آب و هوا  العادهفوق مدیریت، العادهایثارگری، فوق العادهفوق شغل، العادهفوق شاغل، حق شغل، حق

 عملکرد، و کارایی العادهفوق کار و نوبتکاری ، محیط شرایط سختی العادهفوق یافته، توسعه کمتر و مناطق

 اوالد. و مندیعائله هزینه کمک العاده ویژه و، فوقوری بهره العادهفوق

 از اندبوده شاغل 29/12/87 تاریخ در که دولتی سساتؤم و هادستگاه پیمانی و رسمی کارکنان کلیه

 مرحله در آنان مزایای و حقوق می بایست و شده داده تطبیق منطقه قانون این با 1/1/88 تاریخ

 تطبیقتفاوت  آنان به اینصورت غیر در باشد 29/12/87 تاریخ در مزایای و حقوق از بیشتر %15تطبیق

 .گردیدمی پرداخت

 شرایط سختی هایالعادهفوق و شده تعریف ثابت حقوق عنوان به مدیریت العادهفوق و شاغل شغل، حق

 .شودمی محسوب مستمر هایالعادهفوق جزء ایثارگری العادهفوق و شغل العادهفوق کار، محیط

 سازمان تعاون، وزارت: مانند قانون مشمول دولتی سساتؤم و هاوزارتخانه – کشوری استخدام قانون

 ... . و کشور ریزیبرنامه و مدیریت

 آن اساسنامه با سیسأت قانون در که هایشرکت و هاسازمان سسات،ؤم: دولتی هاشرکت استخدام قانون

 .باشندمی دولتی هایشرکت استخدام قانون مشمول

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

 و اداری نامهینآئ دارای مربوطه مقررات و قوانین در که هایشرکت و هاسازمان سسات،ؤم: خاص قانون

 .باشندمی خاص استخدامی
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 – فوالد شرکت – ایران اسالمی جمهوری رانیکشتی سیما، و صدا نفت، شرکت ها،بیمه ها، بانک: مانند

 ... . و آهن ذوب شرکت

 مانند باشند می کار قانون مشمول کارکنان از بخشی دولتی هایشرکت و هاوزارتخانه برخی در: کار قانون

  .ایران اسالمی جمهوری آهن مخابرات، راه شرکت یا پست شرکت

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

 کشوری خدمـات مدیریت قـانون مشمـول در ها دستگاه بقیه( 117) مـاده در شده نـامبرده هایدستـگاه

 .گیرندمی قـرار

 نگهبان، شورای نظام، مصلحت تشخیص مجمع مانند قانون این در شده مستثنی هایدستگاه: 117 ماده

 . … و خبرگان مجلس محاسبات دیوان تشارانسم اطالعات، وزارت

  مطالعه تطبیقی

   ألهمس – 1

 نماید.می حساسی ایفاء و گسترده نقش سازمان هایفعالیت پیشبرد در انسانی منابع مدیریت روزهام

 حوزه این جایگاه که آمیخته در هم انسانی منابع مدیریت سرنوشت با چنان سازمان کامیابی سرنوشت

 از (. یکی1390است. )شمس احمر و دیگران، ارتقاء بخشیده راهبردی شریکی حد تا را سازمان ایوظیفه

 ها سازمان اهداف که چرا است، کارکنان سازمان انگیزه افزایش سازمانی، هر رهبران و مدیران هایدغدغه

بر  سزایی به تأثیر تواندمی سازمان کارکنان انگیزه شک افزایش بی و بوده آن کارکنان اهداف گرو در

دانیم انگیزه افراد برای کار کردن پیچیده است اما این توافق داشته باشد. هر چند می کارکنان وریبهره

عوامل مهم در تقویت چنین انگیزشی نظام پرداخت اساسی در بین صاحبنظران وجود دارد که یکی از 

را بر آن داشته  مدیرانبا استعداد و ماهر،  کارمندانمقابله با از دست دادن  (.1389)میر محمدی، است

. از دست دادن کارمندان خوب با اتخاذ اقداماتی سازنده ارزشمندترین سرمایه سازمان را حفظ کنند

 منجر تیفیو ک یوربه کاهش در بهرهداشته باشد، زیرا سازمان  یرقابت تیمز ی برمنف ریثأتواند تیم

از وظایف مدیران توجه به مسائل معیشتی افراد است از همین یکی  .(Sendogdu & et al, 2013) شودمی

دهند حقوق و دستمزد  روی در تمام سازمان ها به کارکنان برای جبران خدمتی که به سازمان ارائه می

یک پرداخت منصفانه همواره مورد توجه مدیران بوده است؛  ە  کنند عوامـل تعیین شود. رفته میدر نظر گ

زیرا کارکنان انتظار دارند دستمزدهای مناسبی در قبال خدمات و مشارکتشان در هدفهای سازمانی 

(  در اقتصاد رقابتی امروزه، طراحی نظام های جبران خدمات به عنوان 1395، )عباسی .دریافت کنند

یکی از کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی از الزامات طراحی سازمان هاست. جبران خدمات، 

نشان دهنده بیشترین هزینه در اکثر سازمان هاست. با چنین مخاطرات باال، تقاضای بیش از حد برای 

جدید کسب و کار و نیاز به بررسی دقیق تر نظام پرداخت برای اثربخشی سازمان وجود دارد.  شیوه های

تاکید الولر بر این بود که در توسعه خط مشی های جبران خدمات الزم است درباره جبران خدمات، تفکر 
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و  و عمل راهبردی داشته باشیم. در خط مشی های جبران خدمات اهداف، ارزش ها، فرهنگ سازمان

چالش های مربوط به اقتصاد رقابتی تر جهانی باید لحاظ شود. پرداخت جدید به توسعه رفتار فردی و 

نظام واژه سازمانی کمک می کند، رفتارهایی که سازمان برای دستیابی به اهداف تجاری به آن نیاز دارد. 

در کتب انگلیسی با عنوان واژه ای است که بیشتر در کتب آمریکایی مطرح شده است و این واژه  پرداخت

تدریج ه های دیگری نیز در همین مفهوم بکار رفته است که در این واژه بمدیریت پاداش آمده است واژه

در بسیاری  باشد.مدیریت حقوق و دستمزد می و سیستم پرداخت  منسوخ شده است از جمله این واژه ها:

شده است و به بحث حقوق و دستمزد پرداخته   به حقوق و دستمزد معنی نظام پرداختاز کتب مدیریتی 

 های مالی که به کارکنان داده می اداره حقوق و دستمزد معموال به دریافتی"شود مانند این تعریف  می

ی جذاب و در عین  حوزه نظام پرداخت (.305: 1998، 2و کوزمیتس 1)کاریل "یابد شود اختصاص می

 .(1388 )ردمن و ویلکینسون، نی است.حال به سرعت متغیردر مدیریت منابع انسا

های نظیر مدیریت حقوق و دستمزد و سیستم  ین واژهزدر دو دهه اخیر جایگ که تقریبا   نظام پرداختمفهوم 

ثر از ویژگی ها و تناسب شغلی و سرانجام أیایی نقدی، غیر نقدی، مزایایی متپرداخت شده به کلیه حقوق و مزا

به زعم  گردد. شوند اطالق میخدمتی که کارکنان و مدیران سازمان برخوردار میشرایط محیط کار در مقابل 

و پاداش است  نظام پرداختیند آعمده ای از فری ( پرداخت قابل قبول در قبال انجام کار مولفه 1998)3فرنچ

شان در نظر کارکنان در قبال کارشان و انگیزش آنها برای انجام دادن بهتر عملکرد نظام پرداختکه به خاطر 

شود که افراد به نشانه سپاس برای ادای وظایف به هر نوع پاداشی اطالق می نظام پرداخت شود.گرفته می

کارکنان تنها از طریق  نظام پرداختدر نگرش جدید به مدیریت منابع انسانی . کنندسازمان دریافت می

میزان کیفیت زندگی کاری که شامل مزایای بلکه . پذیرد پرداخت حقوق و دستمزد و مزایایی پولی صورت نمی

سیدجوادین، ، 235: 1391)عباس پور،  گیردغیر مستقیم مالی و مزایای غیر مالی است مورد توجه قرار می

.  کلونوسکی تعریفی از هر دو مزایای اجباری و اختیاری را از دید مدیران ارائه می دهد: (350: 1391

ویه یا قانون خاصی برای کارفرمایان الزامی نشده اند، بلکه در جهت مزایای اختیاری کارمندان توسط ر»

افزایش میزان رضایتمندی کارمندان و وفاداری آنان به سیستم توسط کارفرمایان طراحی می شوند. 

مزایای اجباری توسط رویه یا قانون خاصی برای کارفرمایان جهت ارائه به کارمندان ایجاد می شوند و 

 «.ایت حقوق کارمندان و برآورده سازی انتظارات آنان از سازمان هاست.هدف از آنها رع

کنند و متخصصان نیروی انسانی ها در طراحی نظام جبران خدمات، اهداف متعددی را دنبال می سازمان

اف یک سازمان اصوال اهد .سازمان باید شناخت الزم از اهداف و چگونگی دستیابی به آنها را داشته باشند

 :باید برخی از موارد زیر را داشته باشد پرداختحی نظام از طرا

                                                           
Carrell. 1 

Kuzmits. 2 

French .3 
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 جذب متقاضیان شایسته  -

 حفظ کارکنان شایسته  -

 افزایش انگیزه کارکنان  -

 مالحظات قانونی  -

 هم به کارکنان تشویق و انگیزه ایجاد باعث سازمان، در عادالنه و منطقی پرداخت نظام وجود بنابراین

 با که ساخت خواهد قادر را سازمان و دهدمی افزایش را سازمان کارآیی و اثربخشی و شودمی بهتر بستگى

 متناسب و عادالنه الزحمه حق پرداخت ،پرداخت نظام از اساسی هدف و بپردازد رقابت به دیگر هاى سازمان

 نهایت در .است شود،می متحمل سازمانی های مسئولیت و وظایف ایفای در مستخدم که کوششی با

 و اجتماعی وضع و در بهبود بوده سازمان منابع جهت در کارمند آسایش و رفاه ضمن هدف این محصول

های خط مشی ها و روش. (4: 1387 ،)قریب .است موثر جامعه افراد خرید قدرت افزایش و اقتصادی توسعه

پرداخت باید از راهبرد کلی نشئت بگیرند و بر تحقق اهداف مهمی از قبیل رضایت مشتری، نگهداری و 

هدف پژوهش حاضر؛ بررسی مطالعه (. 1390کیفیت محصول یا خدمات تاکید داشته باشند )آرمسترانگ، 

ز این نظر نگلیس که اپرداخت و حقوق و مزایا در کشور عزیزمان ایران و دوکشور آمریکا و ا نظام تطبیقی

 .کنداشد که به درک بهتر موضوع کمک میبدر دنیا مطرح هستند می

   تم حقوق و مزایا در کشور ایرانسکلیات مباحث سی -2

باشد، دایره زد در کشور ایران شامل سه بخش میبطور کلی اجزاء و عناصر سیستم حقوق و دستم

های استخدامی پرسنل با رعایت نامهها و آئینستورالعمله وظیفه تهیه و تدوین دسسؤکارگزینی )در هر م

و مد نظر قرار دادن قوانین کار و امور اجتماعی و سایر قوانین را بر عهده دارد(، دایره ثبت ورود و خروج 

پرسنل )وظیفه جمع آوری اطالعات مربوط به زمان انجام کار پرسنل و در واقع حضور و غیاب هر یک از 

حدها را بر عهده دارد که به طرق مختلف این کار صورت می پذیرد(، دایره حسابداری کارکنان در وا

)وظیفه تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد و تعیین مبالغ ناخالص و خالص حقوق و دستمزد قابل 

 پرداخت به هر یک از پرسنل را بر عهده دارد(.

اد و متقاضیان اشتغال در دستگاه های در قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع ورود به خدمت افر

ماده شرح داده شده است. فصل هفتم این قانون اشاره به مبحث استخدام  4دولتی طبق فصل ششم و در

 ماده استخدام در دستگاه های اجرایی را تشریح نموده است که عبارتند از: 8نموده و در 

 استخدام رسمی برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی    ( 1

 استخدام پیمانی برای تصدی پست های سازمانی و برای مدت معین (2

ماده به مبحث حقوق و مزایا در کشور ایران  16فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بطور کامل در  

 پرداخته است.
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ن دستگاه های اجرایی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و نظام پرداخت )حقوق و مزایا( کارمندا  

سایر ویژگی های مذکور در موارد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این 

فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می گیرد و برای بازنشستگان 

ری بگیران نیز به همین میزان تعیین می گردد ضریب ریالی مذکور در این ماده با و موظفین و یا مستم

و به تصویب مجلس شورای اسالمی توجه به شاخص هزینه زندگی در الیحه بودجه ساالنه پیشبینی 

ها، اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیترسد. کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر می

 . یا جداول حق شغل اختصاص می یابندو مهارت های مورد نیاز به یکی از طبقات جدول  سطح تخصص

 حقوق و مزایای مربوط به کشور آمریکا     -3

اقتصاد امریکا بزرگترین اقتصاد حال حاضر جهان و یکی از آزادترین اقتصادهای دنیاست که به طور 

اقتصاد امریکا با در اختیار داشتن حجم باالیی از  از تولید ناخالص جهان را شامل می شود. %22تقریبی 

تولیدات کاالهای کارخانه ای، زیرساخت های توسعه یافته و منابع طبیعی فراوان تاثیر بسزایی در اقتصاد 

جهان دارد. همچنین بازار مالی امریکا بزرگترین و تاثیرگذارترین بازار در جهان است. بر همین اساس 

شرکت بزرگ دنیا در  500شرکت از  128دترین ارز در مبادالت بین المللی است. دالر امریکا پرکاربر

امریکا تاسیس شده اند مانند: والمارت، اکسون موبیل، اپل و بسیاری دیگر. به علت چنین اقتصاد 

قدرتمندی، ایاالت متحده ساالنه مقصد بسیاری از مهاجرین از سراسر دنیا می باشد. نرخ خالص مهاجرت 

ن کشور جزو باالترین نرخ ها در دنیاست. بر اساس قوانین موجود امریکا در مورد نیروی کار و به ای

دالر برای هر ساعت کاری اعالم  25/7دستمزد کارگران، حداقل دستمزد هر نیروی کار در این کشور 

ن حقوق برابر میزا 5/1شده است. همچنین میزان پرداختی برای هر ساعت اضافه کاری نباید کمتر از 

ثابت برای هر ساعت باشد. این مقادیر می توانند بسته به نوع ایالت تا حدی تغییر کنند. نیروی کار در 

 Independent( یا نیروی کار قراردادی )Official Employeeامریکا بیشتر به صورت کارمند رسمی )

Contractorی قراردادی در امریکا بیشتر به آیند. نیروهاها در میسسات و شرکتؤ( به استخدام ادارات، م

 فری لنسرها شباهت دارند. مشخصات این دسته از نیروهای کار به صورت زیر است:

 مؤسسهاز آنجا که ساعت کاری خاصی برای آنها تعریف نمی شود، می توانند همزمان در چندین شرکت یا 

ار می کنند. اختیار انجام کار به مشغول کار شوند. مزایای کارمندان رسمی را ندارند. به صورت مستقل ک

های رسمی، این نیروها دارای روش دلخواه بدون در نظر گرفتن نظر کارفرما را دارند. برعکس نیرو

 های خاص و مهارت های تخصصی هستند. مشمول قوانین مالیاتی نمی شوند، اما مالیات را شخصا  تخصص

نمایند. مزایای مربوط به مستمری بیکاری را ندارند. مزایای معمول کارمندان رسمی را ندارند. پرداخت می

به هر دلیل و به طور کلی )بجز در مواردی مانند قراردادهای مشاوره جهت موارد خاص( حق ترک کار را 

مستمری اضافی یا کنند و هیچگونه زد خود را طبق قرارداد دریافت میباشند. دستمدر هر زمان دارا می

خدامی و امنیت استفاده است ءتحت حمایت قوانین عدم سو اضافه کاری دریافت نخواهند کرد. معموال 
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ای را ندارند. میانگین خالص پرداختی ق ملحق شدن یا تشکیل هیچ اتحادیهگیرند. حمحیط کار قرار نمی

دالر در ماه است. این مقادیر  1120بر دالر و حداقل دستمزد در این کشور برا 2730در امریکا در حدود 

مربوط به سازمان بین المللی  2012کشور موجود در آمار سال  72امریکا را در جایگاه چهارم در میان 

 کار قرار داده است.

 آمریکا دولت مقامات به حقوق پرداخت نظام -3-1

 یک سطح ترتیب به که است شده تعیین دولت کارکنان برای حقوق سطح پنج آمریکا در مثال عنوانبه

. کارکنان رتبه ترین آئینپ حقوق به مربوط 5 سطح و است دولت مقامات ترینبلندپایه حقوق مختص

 حقوق نیز 5 سطح و 4 سطح افراد از نفر 34 حداکثر به که دهدمی جمهوریرئیس به را اختیار این کنگره

 یکم از. است شده وضع کلی هایحقوق قوانین چارچوب در مدیریتی حقوق این البته. کند اعطا مدیریتی

 شامل سطح این: یک سطح. است شده بندیتقسیم سطح پنج در شاغل کارکنان حقوق 2016 سال ژانویه

 دالر 700 و هزار 205 ساالنه 2016 سال در اوباما دولت وزرای از یک هر حقوق. است کابینه وزرای

 معاونان شامل سطح این: دو سطح.است ماه هر در دالر 141 و هزار 17 حدود با برابر که است شده تعیین

 15 با برابر که است دالر 100 و هزار 185 ساالنه 2016 سال در وزرا معاونان از یک هر حقوق. وزراست

 هر ساالنه حقوق. است وزارتخانه ارشد مدیران شامل سطح این: سه سطح.است ماه در دالر 425 و هزار

 200 و هزار 14 با برابر که شده تعیین دالر 400 و هزار 170 معادل 2016 سال در مدیران این از یک

 مدیران این از یک هر ساالنه حقوق. است میانی مدیران شامل سطح این: چهار سطح.است ماه هر در دالر

 هر در دالر 358 و هزار 13 حدود با برابر که شده تعیین دالر 300 و هزار 160 معادل 2016 سال در

 با برابر 2016 سال برای آنها ساالنه حقوق که است ادارات مدیران شامل سطح این: پنج سطح.است ماه

 است. ماه هر در دالر 517 و هزار 12 حدود با برابر که شده تعیین دالر 200 و هزار 150

 مریکاآمزایای کارمندی در کشور  -3-1-1

شود: مزایای انتقالی، برنامه های پزشکی، تجویز  مزایای کارمندی در کشور امریکا موارد زیر را شامل می

دارو، بینایی و دندانپزشکی، مراقبت های سالمت و برنامه های مالیاتی مربوط به آن، مزایای بازنشستگی، 

طرح های بیمه ای مراقبت های طوالنی مدت و گروهی، طرح های کمک های قانونی، برنامه های پزشکی، 

اب و ذهاب. مرخصی استحقاقی و استعالجی. همچنین این مزایا می تواند حق مسکن، حق اوالد و حق ای

تواند شامل تسهیل دسترسی نیز شامل شود. این برنامه ها می برنامه های رسمی یا غیر رسمی کارمندی را

 کارمندان به اماکن تفریحی و رفاهی باشد.

 دولت کارگران و کارکنان -3-1-2

 گروه دو به هابخش دیگر در دولتی کارکنان ها،وزارتخانه و کابینه سطح در دولت کارکنان بر عالوه

 5/1 آمریکا در. شودمی تعیین دیگری شیوه به آنها حقوق که شوندمی تقسیم کارگران و اداری کارکنان
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 سیستم براساس دولت کارکنان از درصد 71 یا( سفیدهایقه به موسوم) اداری کارکنان از نفر میلیون

 آن در که ایالتی براساس افراد سیستم این براساس. کنندمی دریافت حقوق (GS)عمومی برنامه پرداخت

 بخش و دولتی بخش حقوق بین شکاف کاهش سیستم این از هدف. گیرندمی حقوق کنند،می کار

 .کنندمی دریافت یکسانی حقوق کنندمی کار ایالت یک در که افرادی همه اما. هاستایالت در خصوصی

 از است، پرداخت سطح باالترین دارای که سانفرانسیسکو حوزه در فردی حقوق GS سیستم براساس

 2015 سال آمار براساس. است بیشتر دارد، را پرداختی سطح کمترین که کندمی کار مکانی در که فردی

 35 دارند را مشاغل همان که خصوصی بخش کارکنان به نسب فدرال دولت کارکنان حقوق میانگین

 کارگران برای که است (FWS) فدرال دستمزد سیستم حقوق، پرداخت سیستم یک. بود کمتر درصد

 در خصوصی بخش حقوق نرخ با مطابق افراد این حقوق. است شده گرفته نظر در( هاآبییقه به موسوم)

 حقوق محلی متداول نرخ با مطابق کارکنان به که است این سیستم این از هدف. است محلی حوزه هر

 .کنندمی دریافت حقوق سیستم این اساس بر آمریکا دولت کارکنان درصد 29. شود پرداخت

 بلندپایه مقامات -3-1-3

 2001 سال در آمریکا جمهوریرئیس درآمد که است شکل این به مقامات دستمزد نیز آمریکا نظام در

 است دالر هزار 400 وی درآمد 2016 سال در یعنی امسال و رسید دالر هزار 400 به دالر هزار200 از

 سناتورها ساالنه درآمد. شودمی پرداخت سمت این تصدی به مربوط هایهزینه بابت آن دالر هزار 50 که

 حدود 2000 سال در مبلغ این که است دالر هزار 174 بر بالغ 2016سال در آمریکا کنگره نمایندگان و

 دالر 500 و هزار223 بر بالغ 2016 سال در مجلس سخنگوی ساالنه درآمد. بود دالر 300 هزارو 141

 در اکثریت و اقلیت رهبران درآمد. بود دالر 400 و هزار181 بر بالغ 2000 سال در مبلغ این که است

 156 بر بالغ 2000 سال در درآمد این که است دالر 400 و هزار193 مبلغ 2016 سال در سنا و مجلس

 700 و هزار260 مبلغ 2016 سال در آمریکا متحده ایاالت عالی دیوان رئیس درآمد. بود دالر 900 و هزار

 عالی دیوان اعضای درآمد. بود دالر 400 و هزار181 مبلغ 2000 سال در سمت این درآمد. است دالر

 سال در درآمد این که حالی در. است دالر300 و هزار249 مبلغ 2016 سال در آمریکا متحده ایاالت

 .بود دالر 600 و هزار 173 بر بالغ 2000

 شفافیت برای تالش -3-2

 سفید کاخ بعد، به 1995 سال از. است شده گرفته نظر در شفافیت افزایش برای هاییسیاست آمریکا در

 ساالنه حقوق و سمت با همراه را سفید کاخ دفتر در شاغل افراد فهرست بر مشتمل گزارشی شده مکلف

 تاکید شفافیت بر خود جمهوری ریاست دوره در اوباما آنکه دلیل به. دهد قرار کنگره اختیار در هاآن

 بر عالوه. است دسترس قابل مردم عموم برای سفید کاخ سایت در اکنونهم فهرست این داشته، زیادی

 هاسیاستگذاری توسعه دفتر در که را دولتی مقامات حقوق جزئیات گزارش این سفید، کاخ کارکنان حقوق
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 آنها از یک هر کارکنان حقوق که است بخش دو شامل دفتر این. است کرده منتشر نیز کنندمی کار

 .شودمی ذکر گزارش این در نیز ملی اقتصاد شورای کارکنان و داخلی سیاست شورای کارکنان شامل

 حقوق و مزایای مربوط به کشور انگستان -4

پوند تخمین زده می شود. حداقل دستمزد  1730 میانگین خالص درآمد ماهیانه در انگلستان در حدود

کشور موجود  72پوند است. این مقادیر انگلستان را در جایگاه پنجم در میان  1012در این کشور برابر 

مربوط به سازمان بین المللی کار قرار می دهد. بیشتر افراد مالیات بر درآمد خود را  2012در آمار سال 

( پرداخت می نمایند. کارفرمایان از PAYEرداخت به محض دریافت )از طریق سیستمی موسوم به پ

طریق این سیستم کسورات مربوط به مالیات و حق بیمه ی کارمندان را محاسبه می نمایند. کارکنان 

قراردادی و فری لنسرها مالیات خود را به صورت سالیانه و از طریق پر کردن اظهارنامه های مالیاتی 

 ایند.فردی پرداخت می نم

در طی هفت سال گذشته، پایتخت این کشور، لندن، پنج بار به عنوان محبوب ترین شهر جهان بعد از 

پاریس در جایگاه دوم قرار گرفته است. همچنین لندن یکی از پیشرفته ترین شهرهای دنیا از لحاظ 

باالست که این  صنعت، اقتصاد، تجارت و فرهنگ در جهان است. هزینه های زندگی در این شهر تا حدی

بیکاری  آئینشهر را در رده شانزدهم لیست گرانترین شهرهای اروپا قرارداده است. با در نظر گرفتن نرخ پ

درصدی و سیستم پیشرفته ی تامین اجتماعی در این کشور، انگلستان یکی از مقاصد محبوب برای  4/5

از کل جمعیت آن را  %12ر است که میلیون مهاج 7مهاجرین در اروپاست. این کشور دارای بیشتر از 

 تشکیل می دهد.

 انگلستان      در حقوقی نظام -4-1

 کامال دارد وجود آمریکا در آنچه با دولتی مقامات دستمزد و حقوق پرداخت نظام گرچه انگلستان در

 وزیرنخست مورد در توجه جالب نکته. است شغلی مراتب سلسله تابع آمریکا همچون اما است، متفاوت

 عنوانبه را خود حقوق وزیرنخست و است نشده تعریف دستمزدی هیچ قانون در سمت این برای اینکه

 طوربه کنندمی دریافت برابر دستمزدهای انگلیس کابینه وزرای همه. کندمی دریافت پارلمان از عضوی

 تغییری نیز 2010 سال در رقم این. بود پوند 84،524 با برابر 2009 سال در آنها همه دستمزد مثال

 کنندمی دریافت وزارت پست از انفصال عنوانبه دستمزدی خود سمت ترک هنگام وزرا انگلستان در. نکرد

. گیردنمی تعلق وزیرنخست به سمت، از انفصال دستمزد این. هاستآن ماهانه حقوق برابر سه معموال که

 مجلس این در عضویت بابت هم حقوقی دارند عضویت کشور این عوام مجلس در که انگلیس وزرای

 پوند 65،738 به 2010 سال در که بود پوند 64،766 با برابر 2009 سال در حقوق این. کنندمی دریافت

 این به است گذاشته سر پشت را تاریخی سیر یک انگلستان در هاحقوق این تعیین نحوه. یافت افزایش

 هایمتمم و لوایح مختلف ادوار طی آن از پس اما شد آغاز کلی قانون یک وضع با هجدهم قرن از که معنا

 که صورتی در رسید تصویب به 1979 سال در که قانونی در مثال عنوانبه. شد اضافه آن به گوناگونی
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 حقوق با برابر گیردمی مجلس در عضویت بابت که حقوقی نباید باشد هم وزیر عوام مجلس عضو یک

 انگلستان در این بر عالوه. کندنمی دریافت وزارت حقوق و نیست وزیر که باشد مجلس از عضوی کامل

 شده مشاهده بسیاری موارد و است حقوق سقف معنای به شودمی تعیین وزرا برای که حقوقی سال هر

 نشان نمونه دو این بنابراین.اندبوده سقف آن از کمتر دستمزد خواهان خود وزیران از برخی که است

 ها،شیوه این از یکی. است مطرح دولتی بخش در حقوقی الگوی نوع دو مشخص طوربه دنیا در دهدمی

 قابل تغییر و شودمی محاسبه شغلی جایگاه با متناسب شخص هر دریافتی سطح که است ثابت حقوق

 از که کشورهایی در. شود تعیین شفاف مزایای با حقوق است شکل این به نیز دیگر نوع. ندارد توجهی

 موضوع این کنار در و شودمی گرفته نظر در هاحقوق در نیز تورم نرخ برخوردارند، کمتری تورمی ثبات

 که است این توجه قابل نکته. شودمی تعیین افراد برای است برخوردار کامل شفافیت از که نیز مزایایی

 و بوده برخوردار توجهی قابل گستردگی از حقوق، از غیر به موارد و مزایا اینکه دلیل به ما کشور در

 همچنین. یابدمی کاهش آن بر نظارت و شفافیت درجه هستند، متنوع نیز مزایا این کنندهتعیین نهادهای

 .ندارد وجود مزایا افشای برای تمایلی نیز دولتی هایدستگاه

بهای سبد هاست که بخش کارفرمایی و دولتی موضوع افزایش مزد کارگران را براساس در انگلستان سال

اند و بر این اساس هم اکنون هر کارگر لندنی بابت انجام یک ساعت کار مبلغی معادل معیشت پذیرفته

تا به امروز  69قانون کاری که از سال  41به گزارش ایلنا؛ برابر ماده . کندهزار تومان مزد دریافت می 45

ست، حداقل دستمزد ساالنه کارگران باید بر روی کاغذ، مالک تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما بوده ا

بر اساس ارزش تورمی سبد معیشت یک خانوار متوسط افزایش یابد، اگرچه در طول این سالها به دلیل 

ای داشته است؛ اما امسال کارگروه اجرای ناقص قانون، در عمل افزایش سالیانه مزد کارگران روالی سلیقه

میلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان به عنوان حداقل  2عدد ویژه مزد شورای عالی کار با محاسبه 

قانون کار برداشته  41سبد یک خانوار متوسط، گام مهمی را در اجرای کامل تکلیف تعیین شده در ماده 

در همین راستا درصدد برآمدیم تا از طریق بررسی الگوی افزایش مزد کارگران کشور انگلستان، به . است

هاست که رات در راستای تامین منافع کارگران ایران کمک کنیم چرا که در این کشور سالتقویت مذاک

در کشور .اندس بهای سبد معیشت پذیرفتهبراسازدکارگران را م فزایشابخش کارفرمایی و دولتی موضوع 

عیین انگلستان سبد معیشت برای لندن و باقی شهرها جداگانه محاسبه می شود و این محاسبات مبنای ت

 .گیردمزد قرار می

 معادل ایران خارجی ارزهای بازار در  با این توضیح که هم اکنون هر پوند استرلینگ )واحد پول بریتانیا(

 شهرهای سایر در 2017 سال  دستمزد حداقل  پوند است؛ 1ابر با بر پنی 100 هر و است ریال هزار 48

 9  هزار تومان( به ازای هر ساعت کار و در لندن به میزان 40)حدود پنی 45پوند و  8  معادل انگلستان،

تعیین حداقل دستمزد در شهر لندن توسط   .هزار تومان( تعیین شده است 45پنی)حدود  75پوند 

که شهردار لندن در راس آن قرار دارد تعیین می شود. در سایر نقاط کشور نیز  "سازمان لندن بزرگ"

قرار دارد تعیین  "لسترشر"که در منطقه  "الفبرو"اقل دستمزد توسط تیمی از متخصصان دانشگاه حد
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دستمزد برای  "اش که شعار اصلی "مزد کافی برای امرار معاش"عالوه بر این دو مرجع، بنیاد . می شود

 کارگری خانوارهای معیشت سبد روی بر را  مستقلی محاسبات  است "زندگی واقعی های هزینه  تامین

به گفته این بنیاد، مبنای محاسبه حداقل دستمزد در هر ساعت کار بر اساس هزینه های دهد.  می انجام

برای تعیین سبد معیشت از  "مزد کافی برای امرار معاش"روال کار بنیاد . سبد معیشت تعیین می شود

 "معمولی و سالم"ای تامین یک زندگی این قرار است که ابتدا کارشناسان آن قیمت کاالهایی را که بر

 اساس بر اقالم این البته. کنند می استخراج  نفری مورد نیاز است را 4برای یک خانوار کارگری متوسط 

های خوارکی )کاالهای حیاتی( و هزینه های  هزینه معیار دو و شوندمی تعیین متعددی اطالعات و منابع

 .شوندگنجانده می های سبد معیشتخدماتی در تعیین هزینه

 گیرینتیجه -5

 یک کارکنان و مدیران به بخشیدن اطمینان کشور، هر در دستمزد و حقوق نظام اهداف ترینمهم از یکی

 دیگر سوی از. شودمی ارائه که است خدمتی و کار برابر در منصفانه و عادالنه پرداخت زمینه در سازمان

 برای تا باشد داشته درآمد معینی مقدار کارکنان که است آن سالم اداری و صنعتی روابط نیاز پیش

 با مقایسه در خود درآمد به نسبت کلی طوربه دیگر سوی از و کند کفایت اش خانواده و خود هایهزینه

آمارهای اداره های کار، مانند انجمن بین المللی . کنند کسب خشنودی و رضایت دیگر، اشخاص

مزایای کارمندان را شکلی از هزینه های غیر مستقیم تعبیر می کنند. مدیران استانداردهای حسابداری، 

بیشتر تمایل دارند تا از مزایا و ترمیمات حقوق کارمندان در جهت جذب و استخدام آنها، همچنین ایجاد 

ا الزامی انگیزه برای آنان استفاده نمایند. نگاه کارمندان به مزایای اجباری که رویه یا قانون خاصی آنها ر

نموده است متفاوت از مزایای اختیاری است. همانهایی که الزامی در ارائه ی آنها نیست اما ایجاد می 

شوند تا بسته های ترمیمی حقوق ها را جذاب تر کنند. مزایای اجباری در جهت رعایت حقوق کارمندان 

رضایت کارمندان طراحی می  ایجاد می شوند، در حالی که مزایای اختیاری در جهت افزایش وفاداری و

 در چه اگر. است مشخصی العمل دستور دارای حقوق، پرداخت نظام کشوری هر در اساس این گردند. بر

 را مورد این اما شودمی گرفته نظر در یکسان دولتی حقوق پرداخت نظام کوچک کشورهای از برخی

 .داد قرار الگو عنوان به تواننمی
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 :فصل دوم

 قانون استخدام کشوری
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



         15                                                                                     «حقوق و مزایا»، نظام اداری در حوزه سالمت

 1301قانون استخدامی کشوری مصوب سال 

نگاهی به سیر تطور قوانین اداری و استخدامی نشان می دهد که اولین قانون استخدامی کشوری آذرماه 

 فصل بود: 5به تصویب مجلس شورای ملی )وقت( رسید این قانون مشتمل بر  1301

 فصل اول: ورود به خدمت

 دوم: مراتب خدمت و ارتقاء رتبهفصل 

 فصل سوم: طریقه محاکمه و مجازات

 فصل چهارم: تقاعد و وظایف

 فصل پنجم: مواد مخصوصه

در این قانون به جز مقام وزارت، سفارت، ریاست، قضاوت و دادستان ها که خارج از شمول آن بودند طبق 

 تقسیم می شدند:قسم به شرح زیر  9مراتب خدمات اداری کشوری به  15ماده 

          ،مدیر دایره -6 ،مدیر شعبه -5 ،گری اولمنشی -4 ،گری دوممنشی -3 ،گریمنشی -2 ،ثباتی -1

 .مدیرکل یا معاونت اداره کل -9 ،ریاست اداری -8 ،معاونت اداری -7

 انواع استخدام در این قانون عبارت بودند از:  

 .دون پایه جزء

 پیمانی.

 .رسمی

 .حکمی

  .روزمرد ثابت

 .روزمزد موقت 

     1345قانون استخدام کشوری مصوب سال 

گروهی مامور بررسی امور استخدامی کشور  1332افزایش حجم کارکنان دولت موجب گردید که در سال 

شد و در سال  1333شوند و این امر موجب تاسیس قانونی ))اداره کل طبقه بندی مشاغل(( در آبان ماه 

وزیران این اداره کل به سازمان خدمات کشوری تغییر عنوان داد. در  هیأتنامه با تصویب1337

، سازمان امور اداری و مشترک مجلس شورای ملی و سنای وقتبا تصویب کمیسیون  31/3/1345

سیس و قانون استخدام کشوری دوم توسط این سازمان تدوین و جهت اجرا به دولت أاستخدامی کشور ت

 ابالغ شد.

تدوین این قانون فراهم آوردن نظام اداری منسجم و ساماندهی امور مختلف اداری و استخدامی  هدف از

در سازمان های دولت بر مبنای دانش و فناوری روز بود. با تصویب این قانون، در حقیقت احکام مربوط 

ایره شمول به امور اداری و استخدامی کشوری به گونه ای نوسازی شد که ضمن شرح و بسط محتوایی، د

 آن نیز گسترش قابل مالحظه ای یافت.
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ماده در زمینه تشکیالت، آموزش، طبقه بندی مشاغل، حقوق و  151فصل و  11این قانون مشتمل بر 

 مزایا، استخدام و ... به شرح زیر بوده و در دو مرحله اجرا گردید:

 عنوان فصل نام فصل ردیف عنوان فصل نام فصل ردیف

حفظ حقوق استخدامی  فصل هفتم 7 کلیات فصل اول 1

 مستخدمین

 بازنشستگی و وظیفه فصل هشتم 8 خدمت و انتصابه ورود ب فصل دوم 2

تشکیل سازمان امور اداری و  فصل نهم 9 حقوق و مزایای مستخدمین فصل سوم 3

 استخدامی کشور

فصل  4

 چهارم

 مقررات مختلف فصل دهم 10 آموزش

 تامین آسایش و حفظ فصل پنجم 5

 سالمت کارکنان

فصل  11

 یازدهم

تطبیق وضع مستخدمین با 

 مواد این قانون

 - - - تکالیف عمومی مستخدمین فصل ششم 6

 مراحل اجرای قانون استخدام کشوری 

که در دستگاه های دولتی اشتغال بکار داشته براساس ماده  یکلیه کارکنان 31/3/1345در  مرحله اول:

 قانون استخدام کشوری تبدیل وضع شدند. 137

کلیه کارکنان بر اساس طرح های طبقه بندی مشاغل با در نظر گرفتن  1/7/1352در تاریخ  مرحله دوم:

تجربه و سنوات خدمت، تخصیص و با مدارک تحصیلی تطبیق وضع داده شده و گروه و پایه قطعی آنان 

 تعیین گردید.

، حقوق کارکنان دولت تعیین شد پایه تشکیل می  15گروه و  12که از  32به استناد جدول موضوع ماده 

محترم دولت فوق العاده  هیأتو با عنایت به پست مورد تصدی و رشته و رسته شغلی بر اساس مصوبات 

با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به  33و به استناد ماده  شد شغل به آنان پرداخت می 

ایش هزینه زندگی و عوامل دیگر )ضریب جدول دولت و تصویب مجلس شورای ملی با در نظر گرفتن افز

 ( افزایش می یافت.32حقوقی موضوع ماده 

 انواع استخدام در این قانون عبارت بودند از: 

 ;رسمی

  ;پیمانی

 ; (قانون 4کارگری )تبصره ماده 

 .وجب امتحان و یا مسابقه بوده استهمچنین تبدیل وضعیت به استخدام رسمی به م
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 مستخدمین رسمیجدول حقوق ماهانه 

 پایه

 گروه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 100 106 112 118 124 130 136 142 148 154 160 166 172 178 184 

2 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 

3 130 141 152 163 174 158 196 207 218 229 240 251 262 273 284 

4 141 154 167 180 193 206 219 232 245 258 271 284 297 310 323 

5 159 175 191 207 223 239 255 271 287 303 319 335 351 367 383 

6 180 199 218 237 256 275 294 313 332 351 370 389 408 427 446 

7 205 226 247 268 289 310 331 352 373 394 415 436 457 478 499 

8 236 258 280 302 324 346 368 390 412 434 456 478 500 522 544 

9 283 307 331 355 379 403 427 451 475 499 523 547 571 595 619 

10 333 360 385 410 435 460 485 510 535 560 585 610 635 660 685 

11 388 416 444 472 500 528 556 584 612 640 668 696 724 752 780 

12 443 478 513 548 583 618 653 688 723 758 793 828 863 900 * 
 

 

 ( 33جدول ضریب ریالی )ماده 

 ضریب ریالی سال ضریب ریالی سال

01/01/45 40 01/01/58 100 

01/01/50 50 01/01/64 100 

01/01/51 50 01/01/65 100 

01/01/52 60 01/01/66 100 

01/01/53 70 01/01/67 100 

01/01/54 70 01/01/68 100 

01/01/55 80 01/01/69 100 

01/01/56 90 01/01/70 100 

01/01/57 100 - - 
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  :ترفیع

 (9)ماده عبارت است از احراز یک پایه باالتر

ها و رسمی مشمول این قانون، وزارتخانهدر صورت رضایت بخش بودن خدمات هریک از مستخدمین   -

نند. به مستخدمی که خدمات کت یک پایه ترفیع به آنان اعطا میسسات دولتی در ازاء هر دو سال خدمؤم

رجسته با ضوابطی که توان دو پایه اعطا کرد. خدمات بجام داده باشد به جای یک پایه میای انبرجسته

 (35. ) ماده شود تشخیص داده خواهد شدتعیین می 28مه موضوع تبصره ماده نادر آئین

 :پذیر استامکان عایت شرایط زیرتغییر گروه مستخدم رسمی با ر

 داشته باشد. در گروه جدید، پست سازمانی بدون متصدی وجود ـالف

 باشد. مستخدم واجد شرایط الزم برای تصدی شغل گروه جدید ـب

 ( 36ماده ) جدید از عهده امتحانات مقرر برآید. از لحاظ معلومات مورد لزوم برای تصدی شغل گروه ـپ

گیرند که در گروه قبلی ای از گروه جدید قرار مییابند درپایهکه ارتقای گروه یافته یا میستخدمینی م

وجود نداشته باشد، آخرین پایه گروه جدید  اند. در مواردی که پایه قبلی مستخدم در گروه جدیدبوده دارا

 (36ماده  1تبصره ) شود.می به آنان اعطا

رد و در این تر به او ارجاع کتوان پستی در گروه پائینمیصورت ضرورت و با رضایت مستخدم در  -

ای از گروه جدید قرار خواهد گرفت که در گروه قبلی دارا بوده است و تفاوت صورت مستخدم در پایه

حقوق پایه و گروه قبلی با پایه گروه جدید را دریافت خواهد کرد و در تعیین حقوق آمادگی به خدمت و 

گیرد و در غیر این صورت مستخدم آماده به خدمت ظیفه او مبنای محاسبه قرار میو وحقوق بازنشستگی 

 خواهد شد.

های مذکور در فوق  محسوب خدمین بابت تفاوتهر نوع افزایش حقوق ناشی از ترفیع پایه اینگونه مست

 (36ماده  2خواهد شد. )تبصره 

های مستخدم رسمی تعیین و ه و هزینهالعادهای مستخدم آزمایشی مطابق فوقالعاده و هزینهفوق -

 ( 18ماده  2)تبصره  .پرداخت خواهد شد

د نظر تشخیص داده نشوند که در طی یا در پایان دوره آزمایشی صالح برای ابقا در خدمت مورافرادی -

استخدام کننده صادر و جریان به   مؤسسهگونه تعهد، حکم برکناری آنان از طرف وزارتخانه یا بدون هیچ

 (20)ماده  سازمان امور اداری و استخدامی کشور اطالع داده می شود.

 .شوند حقوق مرخصی استحقاقی پرداخت خواهد شدطبق این ماده از خدمت برکنار می کهبه افرادی

 (20)تبصره ماده

یله سازمان امور اداری و استخدامی وسهسسات دولتی مشمول این قانون بؤها و مکلیه مشاغل وزارتخانه

ها و شرایط تصدی از لحاظ معلومات و تجربه، طبقه بندی و کشور بر اساس اهمیت وظایف و مسئولیت

 (30)ماده  .دنیابهای جدول یا جداول حقوق تخصیص میبه یکی از گروه
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بیشتر  900دد کمتر و از ع 100جداول حقوق ماهانه مستخدمین رسمی مشمول این قانون از عدد  -

 (32)ماده  .حقوق مستخدم تعیین خواهد شد 33نخواهد بود که با اعمال ضریب ماده 

 حقوق مقامات 

ضریب ماده  گیرد و با اعمالقرار نمی  30ر جداول موضوع ماده حقوق ماهانه مقامات مذکور در زیر د -

 (32ماده  1شود. )تبصره بشرح زیر تعیین می 33

 امتیاز سمت ردیف

 1000 معاون وزارتخانه 1

 1100 استاندار ، سفیر، معاون نخست وزیر 2

 1250 وزیر ، دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور 3

 1400 نخست وزیر 4

 

ها انجام ( در مقام سرپرست وزارتخانه22/11/1357که بعد از انقالب اسالمی )حقوق و مزایای افرادی -

 .گردد و از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت استحقوق و مزایای وزیر تعیین میادل اند معوظیفه نموده

 (32ماده  2)تبصره 

شود. سازمان امور اداری و استخدامی کشور چهل ریال تعیین می 32موضوع ماده ضریب جدول حقوق  -

ضروری  مکلف است در موردی که بعلت افزایش هزینه زندگی و عوامل دیگر تغییر ضریب جدول حقوق

 (33)ماده  باشد، تغییر ضریب را برای تصویب مجلس  به دولت پیشنهاد کند.

های بعضی از مشاغل مشمول این قانون اقتضا نماید مبالغی که نوع کار و وظایف و مسئولیتدر صورتی -

 (38)ماده  شود.مستخدمین رسمی شاغل آن پرداخت میعالوه بر حقوق به 

 

 

 العاده شغل فوق

العاده مزبور به ت که مستخدم رسمی در شغلی که فوقالعاده شغل فقط در مدتی قابل پرداخت اسفوق -

 (38ماده  2گیرد انجام وظیفه کند. )تبصره آن تعلق می

العاده شغل مورد تصدی خود استفاده خواهد کرد. مستخدم رسمی هنگام مرخصی استحقاقی از فوق -

 (38ماده  3)تبصره 

تواند در هر دوازده ماه خدمت متوالی میمرخصی استعالجی حداکثر تا چهار ماه  مستخدم رسمی طی -

 (38ماده  4العاده شغل مورد تصدی خود استفاده کند. )تبصره از فوق
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 مثال: رسته اداری و مالی

 فوق العاده شغل گروه طبقه رشته شغلی ردیف

 21000 4 1 حسابدار –کارگزین  1

 22500 5 2 حسابدار –کارگزین  2

 24000 6 3 حسابدار –کارگزین  3

 27500 7 4 حسابدار –کارگزین  4

 35500 8 5 حسابدار –کارگزین  5

 37500 9 6 حسابدار –کارگزین  6

 40500 10 7 حسابدار –کارگزین  7

 43500 11 8 حسابدار –کارگزین  8

 46500 12 9 حسابدار –کارگزین  9

 28000 6 6 کاردان امور اداری 10

 29500 7 7 کاردان برنامه بودجه 11

 32250 8 3 کاردان بررسی اسناد و مدارک 12
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 39مزایای ماده 

-این قانون فوق 38ه ر ماددالعاده شغل مذکور توانند عالوه بر فوقؤسسات دولتی میها و موزارتخانه -

 (39 هایی به شرح زیر به مستخدمین پرداخت کنند: )مادهالعاده

مستمر برای انجام وظایف مشخص بطور غیر العاده اضافه کار که فقط در قبال ساعات کار اضافیفوق -الف

 1قابل پرداخت است.

کنند قابل پرداخت العاده بدی آب و هوا به مستخدمینی که در نقاط بد آب و هوا انجام وظیفه میفوق -ب

 2است.

                                                           
قانون استخدام  39موضوع آئین نامه اضافه کار ساعتی موضوع بند الف ماده  02/07/1348مورخ  23992نامه شماره تصویب 1 

 وزیران  هیأت 29/06/1348کشوری مصوب 

دار کار دستور کتبی مقام صالحیتاری با ادالعاده اضافه کار منحصرا به مستخدمینی که عالوه بر ساعات کار فوق -1ماده 

 شود. دهند پرداخت میاضافی انجام می

 .کنداخت کرد از پنجاه ساعت تجاوز نمیتوان پردستخدم میمکه در یک ماه به  العاده اضافه کار ساعتیحداکثر فوق -2ماده 

ا افی بیش از پنجاه ساعت در ماه رنانچه در موارد ضروری و استثنایی وظایف بعضی از مشاغل خاص انجام کار اضچ -تبصره

ال تقویمی سایجاب کند تجویز آن تا هشتاد و پنج ساعت برای مدت محدود متناسب با هر مورد و حداکثر شش ماه در یک 

 .مؤسسه دولتی ذیربط استموکول به اجازه شخص وزیر یا شخص رییس 

و یا مزایای موقت بیق حقوق، مزایای مستمر مجموع حقوق ،تفاوت تط 175/1العاده اضافه کار هر ساعت معادل با فوق -3ماده 

 .شغل مستخدم است

العاده مخصوص و ماهانه او ت و فوقمجموع اجر 175/1نی معادل العاده اضافه کار هر ساعت مستخدم پیمافوق -4ماده 

 .باشدمی

اضافه کار حداکثر  ،دولتی هستند از بابت هر شب کشیک ار حفظ و حراست اموالدارانی که عهده دبه نگهبانان و سرای -5ماده 

 .اجرت ماهانه آنان پرداخت می شود حقوق مزایای مستمر و یا 150/1معادل 

  29/05/1366مورخ  414ت/48634نامه شماره تصویب

 مجموع حقوق ،تفاوت تطبیق حقوق و مزایای 150/1عادل ضافه کار ساعتی پرداختی به کارکنان بر مبنای هر ساعت ما -الف

ماه  ساعت در 175این میزان در مورد کادر درمانی و بهداشتی حداکثر  .ساعت در ماه خواهد بود 120داکثر کارکنان و ح

 .خواهد بود

 ام کشوری استخد قانون 39نامه اجرایی بندهای ب وپ وت ماده  آئینموضوع  8/10/53مورخه 37724نامه شماره تصویب 2

ر حسب این درجه العاده بدی آب و هوا بگردد و فوقدول پیوست به چهار درجه تقسیم می: نقاط بد آب و هوا طبق ج3ماده 

 :رح زیر پرداخت می شودبندی در هریک از نقاط به ش

 چهار سه دو یک درجه نقاط

 %50 %35 %20 %10 العاده بدی آب و هوامیزان فوق
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کنند که فاقد به مستخدمینی که در نقاطی خدمت میالعاده محرومیت از تسهیالت زندگی فوق -پ

 1تسهیالت الزم زندگی است، قابل پرداخت است.

کند حداکثر بمدت العاده محل خدمت به مستخدمینی که محل جغرافیائی خدمت آنان تغییر میفوق -ت

 2پنج سال در هر محل قابل پرداخت است.

کنند یفه میدر خارج از کشور انجام وظ خدمینی کهالعاده اشتغال خارج از کشور فقط به مستفوق -ج

 .قابل پرداخت است

ار به کمتعارف محیط قط به مستخدمینی که در شرایط غیرالعاده سختی شرایط محیط کار ففوق -خ

 است. باشند قابل پرداختکشور مجبور به انجام وظیفه می تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی

متعارف مجبور به انجام وظیفه باشند قابل های غیروبتکاری به مستخدمینی که در نوبتالعاده نفوق_د 

 3پرداخت است.

                                                           
 م کشوری قانون استخدا39نامه اجرایی بندهای ب وپ وت ماده موضوع آئین8/10/53مورخه 37724ره نامه شماتصویب 1

جدول پیوست  ی طبق: نقاط کشور از نظر برخورداری از تسهیالت بهداشتی و درمانی و فرهنگی و سایر عوامل الزم زندگ4ماده 

 .شودپرداخت می گروه بندی به شرح زیر تسهیالت زندگی بر اساس اینالعاده محرومیت از فوق شود وبه نه گروه تقسیم می

 

 نه هشت هفت شش پنج چهار سه دو یک گروه محرومیت

العاده محرومیت از میزان فوق

 تسهیالت زندگی
10% 15% 20% 30% 40% 50% 65% 80% 100% 

 

 خدام کشوری قانون است 39نامه اجرایی بندهای ب وپ وت ماده آئینموضوع  8/10/53مورخه  37724نامه شماره تصویب 2

بخش کن  شهر ری و–شمیرانات  –کرج –های حومه تهران العاده محل خدمت در کلیه نقاط به استثنای بخشفوق :5ماده 

در شهرستان  ایای در یک شهرستان به نقطهباشد و شامل مستخدمینی خواهد بود که محل خدمت آنان از نقطهده درصد می

 .دیگر تغییر یابد

 رداخت استپکند قابل که مستخدم خارج از محل خدمت انجام وظیفه میالعاده روزانه که فقط در قبال روزهائیفوق_ث 

عدی آن تا تاریخ و اصالحات ب 24/6/52قانون استخدام کشوری مصوب  39ماده  "ث"العاده روزانه موضوع بند نامه فوقآئین

2/2/ 69  

رج از محل خدمت خود ه خاعنوان مامور جهت انجام وظیفه بهلعاده روزانه در داخل کشور به مستخدمینی که بافوق -1ه ماد

 :شودبانه هستند به شرح ذیل پرداخت میشوند و ناچار به توقف شاعزام می

ت به مازاد به ماخذ دوازدهم و نسبماخذ یک ه العاده شغل مستخدم بمزایای مستمر یا فوق اه هزار ریال مجموع حقوق وتا پنج

 یک بیستم مشروط بر آنکه حداقل از یک هزار ریال کمتر نگردد.

یک  ذکور در مادهالعاده روزانه مر محل مأموریت خود نباشد نصف فوقر صورتی که مستخدم ناچار به توقف شبانه دد -2ماده 

 اشد.بیلومتر با محل خدمت مستخدم فاصله داشته ک 30شود مشروط بر آنکه محل مأموریت حداقل به وی پرداخت می

بتکاری موضوع العاده سختی شرایط محیط کار و نونامه فوقموضوع آئین 9/8/66مورخ  630ت /54910نامه شماره تصویب 3

 قانون استخدام کشوری 39ماده "د"و "خ"بندهای 
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 1362قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب دهم آذرماه 

لعاده اروه و پایه و یا حقوق ثابت و فوقکنند نصف حقوق گیمکارمندانی که از خدمت نیمه وقت استفاده  -

تمر پرداخت ایایی که به طور مسها و مزالعادهغل و یا عناوین مشابه دیگر و فوقشغل و یا مزایای ش

میت از خدمت، بدی آب و هوا و محرو های محلالعادهآنان تعلق خواهد گرفت ولیکن فوق شود بهمی

 (3)ماده  شود.طور کامل پرداخت میتسهیالت زندگی از محدودیت مذکور مستثنی بوده و به

یزان حقوق و مزایایی که بر اساس مقررات این قانون به کارمندان نیمه وقت تعلق خواهد گرفت م -

 (4مشمول مقررات مربوط به حداقل پرداختی به کارکنان شاغل دولت نخواهد بود. )ماده 

)ماده  .باشدع میممنونه به این قبیل کارکنان العاده روزاالعاده اضافه کار ساعتی و فوقپرداخت فوق -

15) 

های زیر به ان هزینهانند مبالغی را برای جبرتوؤسسات دولتی مشمول این قانون میها و مخانهوزارت -

 (40مستخدمین خود پرداخت کنند. )ماده 

                                                           
در مورد  پایه مستخدمین رسمی و نامه حقوق گروه وهای مذکور در این آئینلعادهامبنای محاسبه و پرداخت فوق -3ده ما

ه پنج درجه بگرددکه با توجه به تعاریف مندرج در جدول پیوست ک دوم اجرت ماهانه آنان تعیین میمستخدمین پیمانی ی

 .استتقسیم و بشرح ذیل قابل پرداخت 

مستخدم  ( اجرت ماهانه%5/2م درصد )( حقوق گروه پایه مستخدم رسمی و معادل دو و نی%5: معادل پنج درصد)1درجه 

 .پیمانی

 .ی( اجرت مستخدم پیمان%5نج درصد )( حقوق گروه پایه مستخدم رسمی و معادل پ%10: معادل ده درصد )2درجه 

 .اجرت مسخدمین پیمانی (%5/7) حقوق گروه و پایه مستخدم رسمی و معادل (%15: معادل )3درجه 

 اجرت مستخدم پیمانی  %10پایه مستخدم رسمی و معادل  گروه وحقوق  9درصد 20معادل ) :درجه چهار 

 .اجرت مستخدم پیمانی %5/12پایه مستخدم رسمی و معادل  حقوق گروه و %25معادل  :درجه پنج

 :العاده نوبتکاری عبارتند ازهای غیر متعارف فوق: زمان6ه ماده تبصر

 مستخدمین پیمانی مستخدمین رسمی زمانهای غیر متعارف

شب و شب تا  عصر تا -خشی )صبح تا عصرسه نوبتی منظم چر

 صبح(
20% 10% 

 %5/7 %15 شب تا صبح( –)صبح تا عصر  دو نوبتی چرخشی منظم

 %10 %20 شب تا صبح( –دو نوبتی منظم )عصر تا شب 

 %5/7 %15 صبح تا عصر ( –دو نوبتی منظم )شب تا صبح 

 %5 %10 یک نوبتی دائم ) عصر تا شب (

   

 %5/12 %25 یک نوبتی دائم )شب تا صبح (

 %5/7 %15 ترکیب دو یا چند حالت از حاالت فوق بصورت متناوب

( ریال در هر ماه تجاوز 10000نامه در هیچ مورد از ده هزار )ین آئینا العاده نوبت کاری مشمولینحداکثر میزان فوق -تبصره

 نخواهد کرد. 
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ی مدهائی برامستلزم رفت و آ هزینه ایاب و ذهاب که فقط به مشاغل خاصی که تصدی آنها نوعا   -الف

 گیرد.مربوط است تعلق می انجام وظیفه

شوند قابل محل خدمت خود اعزام یا منتقل می هزینه سفر که فقط به مستخدمینی که به خارج از -ب

 پرداخت است. 

  1هزینه نقل مکان که فقط در موقع تغییر محل خدمت مستخدمین دولت قابل پرداخت است. -پ

 مندی کمک هزینه عائله

هزینه  ریال به عنوان کمک شت هزارههمسر دائم دارند ماهیانه معادل  به مستخدمین شاغل مرد که -

 کل کشور ( 1364قانون بودجه سال   43تبصره مندی پرداخت شود. )عائله

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
وع بندهای نامه اجرایی موضآئین"محترم وزیران موضوع اصالح  هیأت 11/4/68رخ مو297ت /11910نامه شماره تصویب 1

 12/3/1352قانون استخدام کشوری مصوب  40ماده "پ"و "ب"

 50ای آسفالته و شوسه از زینه سفر و نقل مکان موضوع این ماده در محدوده یک شهرستان چنانچه در راههه -1تبصره ماده 

 باشد.، قابل پرداخت میکیلومتر تجاوز نماید 30لعبور از ا ، و در راههای صعبکیلومتر

قانون استخدام کشوری بازاء هر نفر   86ستخدم و افراد تحت تکفل با رعایت شرایط مذکور در ماده هزینه سفر م -2ماده 

 ریال خواهد بود مشروط بر اینکه از وسیله نقلیه دولتی استفاده ننماید. 5برای هر کیلومتر 

اغل نامه اشتغال دارد هزینه سفر از بابت همسر شآئینه مستخدمی که همسر او در یکی از دستگاههای مشمول این ب -تبصره

اه محل پرداخت نخواهد شد و چنانچه محل جغرافیایی خدمت همسر مستخدم نیز تغییر یابد هزینه سفر وی توسط دستگ

 جدید خدمت قابل پرداخت است.

رافیایی خدمت آنان تغییر می یابد عالوه بر هزینه سفر مقرر نامه محل جغآئینی که بر اساس مفاد این به مستخدمین -3ماده 

عنوان هزینه نقل برای جبران هزینه های ناشی از حمل وسایل و اثاثیه زندگی آنان به محل جدید خدمت مبالغی ب 2در ماده 

 رداخت است.ریال قابل پ 150مازاد بر آن بازاءهر کیلومتر ریال و  50000مکان تا یکصد و پنجاه کیلومتر به میزان 

نامه توسط دستگاه اولیه مستخدم و با رعایت سایر مقررات مربوط پرداخت خواهد شد و آئینپرداخت مربوط به این  -4ماده 

دستگاه جدید سط ها توهای مذکور، این هزینهمبنی بر عدم امکان پرداخت هزینه در صورت اعالم رسمی دستگاه اولیه

 شود.مستخدم پرداخت می
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 : فصل سوم

 پرداخت کارکنان دولت هماهنگ قانون نظام

 

 

 
 

 

 

 

 



 «حقوق و مزایا»، ظام اداری در حوزه سالمتن                                                                                       26

 تاریخچه 

 22بر  مشتمل اسالمی شورای مجلس 12/6/1370 مصوب دولت کارکنان پرداخت هماهنگ نظام قانون

 در کردمی مشخص را کارکنان سنواتی افزایش و مبنا حقوق آن هایتبصره و 2 و 1 ماده که بوده ماده

-العادهفوق کارکنان خدمات جبران برای و گردید پایه و گروه جایگزین افزایش سنواتی و مبنا حقوق واقع

 به وزیران محترم هیأت مصوبات براساس … و جذب ویژه، تخصص، مدیریت، العادهفوق قبیل از هایی

 .گردید می پرداخت دولت کارکنان

 از پس که کارکنانی و شدند داده وضع تطبیق قانون این با 1/1/1370 تاریخ در دولت کارکنان کلیه _

 الـذکرفوق قانون براساس آنان مزایای و حقوق آمدندمی در دولت پیمانی و رسمی استخـدام به 1/1/1370

 نهادهای و دولتی هایشرکت و هادستگاه قانون این 12 ماده به استناد و گردیدمی پـرداخت و تعیین

 وضع تطبیق قانون این با  1/1/71 از مقرر گردید بوده استخدامی خاص مقررات دارای که اسالمی انقالب

 .شوند داده

 حقوق مبنا

های دولتی  رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت مبنا مستخدمین حقوق -

 تعیین مجلس شورای اسالمی 13/6/1370بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 

 (1)ماده  گردد.یم

 1عدد مبنا موضوع ماده 

 عدد مبنا گروه عدد مبنا گروه

1 400 11 1020 

2 450 12 1090 

3 500 13 1160 

4 560 14 1230 

5 620 15 1300 

6 680 16 1370 

7 740 17 1440 

8 810 18 1510 

9 880 19 1580 

10 950 20 1650 
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 گانه :  20رابطه بین گروههای 

  50: گروه اول  3اختالف 

  60:  7تا گروه  4اختالف گروه 

  70:  20تا گروه  8اختالف گروه 

 

 (1 ماده 2)تبصره  گردد.مقامات و همطراز آنان به شرح جدول زیر تعیین می اعداد مبنای حقوق ماهانه
 

 عدد مبنا سمت

 1700 معاونین وزراء

 1800 استانداران و سفراء

رئیس جمهور و معاونین و معاونین  ء و نمایندگان مجلس شورای اسالمیوزرا

 و رئیس کل دیوان محاسبات قوه قضائیه
1900 

جمهور و نواب رئیس مجلس شورای اسالمی و اعضاء شورای معاون اول رئیس 

 نگهبان
2000 

 2200 سای سه قوهؤر

 

 .نمایددولت هر سال با توجه به شاخص هزینه زندگی، ضریب حقوق کارکنان را تعیین و ابالغ می -

 (1ماده  4)تبصره 

 جدول ضریب ریالی ساالنه

 ضریب ریالی سال ضریب ریالی سال ضریب ریالی سال

01/01/70 100 01/01/80 260 01/01/89 636 

01/01/71 100 01/01/81 290 01/01/90 700 

01/01/72 100 01/01/82 320 01/01/91 805 

01/01/74 120 01/01/83 350 01/01/92 1006 

01/01/75 140 01/01/84 380 01/01/93 1207 

01/01/76 160 01/01/85 432 01/01/94 1376 

01/01/77 180 01/01/86 454 01/01/95 1541 

01/01/78 200 01/01/87 490 01/01/96 1695 

01/01/79 230 01/01/88 600 01/01/97 1797 
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 انواع گروه 

و نوع و های ورودی مستخدمین مشمولین این قانون با در نظر گرفتن مقاطع تحصیلی آنان گروه -

-های شغلی تخصیص میها و رشتهبرحسب رستهها و ، میزان مسئولیتحساسیت شغل، اهمیت وظایف

 (1ماده  1یابد. )تبصره 

ها، اهمیت وظایف، جدول و نحوه ارتقاء گروه مستخدمین با در نظر گرفتن ارزش کار، میزان مسئولیت -

 (3، تحصیالت و ارزشیابی شاغلین تعیین خواهد شد. )مادهسوابق تجربی

 پرداخت هماهنگ نظام قانون گروه ورودی در تحصیالت

 5 تا  1 زیر دیپلم

 6 دیپلم

 7 کاردانی

 8 کارشناسی

 9 ارشد کارشناسی

 10 دکترای عمومی

 Phd 11دکترای تخصصی و 

 

دسته از پزشکان متخصص که دوره تخصصی طی شده توسط آنان کمتر از  گروه ورودی آن :نکته

، با احتساب مدت طی 11چهارسال باشد، گروه ده خواهد بود. لیکن ارتقاء گروه افراد موصوف به گروه 

 .باشدپذیر میدوره و خدمت انجام شده به میزان چهارسال، امکان

 انواع گروه

 تشویقی ( گروه1-3 رگران( گروه ایثا1-2 استحقاقی گروه ( 1-1

( گروه تشویقی 4-3-1

 فرزندان شاهد

( گروه تشویقی 5-3-1

 مدیران

( گروه تشویقی خدمات 6-3-1

 برجسته

 استحقاقی گروه ( 1/1

گروه  عبارت است از انتصاب مستخدم به پست یا شغل مستمری که طبقه شغلی آن در ارتقاءگروه:

بندی مشاغل به سبب احراز شرایط تجربی و یا تحصیلی و طبقه هایداشته و یا براساس طرح باالتر قرار

گیرد. ارتقاءگروه می قرار طبقه شغلی که گروه آن باالتراست های مزبور درطرح شرایط مقرر در یا سایر

نامه اجرایی آئین 12ییدکمیته موضوع مادهتأ امتحانات و ارزشیابی مستخدم مورد براساس نتایج حاصله از

 بود. ندی مشاغل از تاریخ استحقاق خواهدبطرح طبقه
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 ( گروه ایثارگران2/1

های اداری و استخدامی کشور و اصالحیهسازمان امور  20/5/71د تاریخ /2727)موضوع بخشنامه شماره 

 (پس از آن

 کلیه آزادگان و جانبازان از امتیازات یک مقطع تحصیلی باالتر برخوردار خواهند بود.( 1/2/1

 %40جانبازان تا حداکثر -مفقودیت مفقودین تا حداکثر سه سال سابقه اسارت یا اسراء و ،آزادگان ( 2/2/1

فاصله زمانی  جبهه در ماه متناوب در 9ماه سابقه خدمت متوالی یا  6حداقل  رزمندگان با،  کارافتادگی از

تحقاقی خود برخوردار همواره از یک گروه تشویقی باالتر از گروه اس 29/05/1367 لغایت 31/06/1359

 خواهند شد. 

بیش از  جانبازان با –سال سابقه اسارت یا مفقودیت  3اسراء و مفقودین با بیش از  –(  آزادگان 3/2/1

الذکر سال سابقه خدمت در جبهه در فاصله زمانی فوق 3رزمندگان با بیش از  –از کارافتادگی  40%

 گردند.استحقاقی خود برخوردار میز گروه همواره از دو گروه تشویقی باالتر ا

 اعمال خواهد شد. 1مورد آزادگان و جانبازان پس از اعمال بند در 3و2( امتیازات بندهای 4/2/1

 :طع تحصیلی باالتر استفاده  نمایددالیل ذیل از امتیاز مقه که مستخدم نتواند ب ر صورتید (5/2/1

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

 عدم وجود مقطع تحصیلی باالتر )مثال  در مورد دارندگان مدرک تحصیلی دکترا( ب(  

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

 .آن

 .شودوی اعطا میگروه استحقاقی مستخدم به  یک گروه عالوه بر

سال فرماندهی  2 )یا گروه ورودی افرادی که فرماندهی گروهان تا سطح گردان و عناوین همتراز -الف

 تعیین شده است. 6اند همانند متصدیان مشاغلی است که گروه ورودی آنان دسته( را به عهده داشته

به عهده  عناوین همتراز و باالتر ان تا سطح تیپ و سطوح گروه ورودی افرادی که فرماندهی گرد -ب

 تعیین شده است. 7اند همانند متصدیان مشاغلی است که گروه ورودی آنان داشته

اند همانند برعهده داشته عناوین همتراز را و گروه ورودی افرادی که فرماندهی تیپ و سطوح باالتر-ج

 .تعیین شده است 8گروه ورودی آنان متصدیان مشاغلی است که 

یک از  شرایط هر مدرک تحصیلی و سوابق تجربی خود واجد نظر که مفاد مزبور ازدرصورتی :2تبصره

 خواهندگرفت. قرار گروه استحقاقی خود از دو گروه باالتر باشند همواره از 8و 7، 6گروههای 

وراداری و استخدامی سازمان ام 06/06/1375 مورخ 22400/41/2با توجه به بخشنامه شماره  نکته:

مخیر به استفاده از مزایای فرماندهی یا سایر امتیازات ایثارگری مندرج  7کشور فرماندهان موضوع بند 

 مان از امتیازات مزبور مجوزی ندارد.   باشند و برخورداری توأبخشنامه می 3و2 در بندهای
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 تشویقی   ( گروه3/1

گروه  2الی  1تواند در موارد زیر به مستخدمین هماهنگ دولت میقانون نظام  3 ماده 4به استناد تبصره

 :ر گروه استحقاقی آنان اعطا نمایدتشویقی عالوه ب

 ( جانبازان1/ 2/3 (  آزادگان1/ 1/3
ماه متناوب در  9ماه متوالی یا  6( رزمندگانی که حداقل 1/ 3/3

 اند.ای نبرد حق علیه باطل خدمت نمودههجبهه

فرزندان ( 1/ 4/3

 شاهد
 ( مستخدمینی که خدمات برجسته انجام داده باشند.1/ 6/3 ( مدیران1/ 5/3

مندرج در  د/2727فوق همان موضوع بخشنامه  3، 2، 1های های تشویقی ایثارگران در ردیف)گروه 

 ( باشدمی های ایثارگرانگروه

 ( گروه تشویقی فرزندان شاهد 4/3/1

 20بند ع تبصره) منظورنماید تشویقی گروه یک جانبازان مانند نیز شاهد فرزندان برای است مکلف دولت

 (کل کشور 1386قانون بودجه سال 

 3ماده  4گروه تشویقی ایثارگری موضوع بندهای الف و ب و ج تبصره  2رعایت سقف حداکثر  :تبصره

 . الزامی استتشویقی فرزندان شاهد  قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت جهت اعطای گروه

 :ن( گروه تشویقی مدیرا5/3/1

تشویقی  نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ضوابط گروههایآئین 17در اجرای ماده 

زمان امور اداری و سا 1/8/1372مورخ  4090/42بخشنامه شماره باشد: )به مدیران به شرح ذیل می

 ( استخدامی کشور

 یط الزماالف( شر

 ثر در جهت نیل به اهداف دستگاه متبوع ؤهای مانجام فعالیت -

 های فوق برنامهثر در فعالیتؤداشتن بینش و آگاهی سیاسی و اجتماعی و شرکت م -

 توجه به نیروی انسانی تحت سرپرستی و فراهم نمودن شرایط ارتقاء کمی و کیفی آنان  -

 آموزش و آماده سازی جانشین مناسب برای خود  -

 .مورد تصدی در سطح دستگاه متبوع ای در رشته شغلی پستاشتن شهرت حرفهد -

 .ها عالوه بر اوقات اداریصرف وقت جهت انجام وظایف و مسئولیت -

 .های ارزندهانجام خدمات برجسته یا ارائه طرح -

 .باالتر در سنوات مدیریت مورد نظرو  27داشتن معدل ارزشیابی  -
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 ب ( شرایط کافی

، مدیران با احراز شرایط های مستقل، مدیران کلسا و معاونین سازمانهای سازمانی رؤپست متصدیان

گروه تشویقی برخوردار  ، از یکهای مدیریتی مذکورسال در پست 2مندرج در بند الف در صورت تصدی 

 .خواهند شد

 2و  1های تبصرههای مشمول طرح ارزیابی مدیران )موضوع معاونین مدیران و شاغلین سایر پست

سال تصدی مشاغل مورد  4( با احراز شرایط مندرج در بند الف و حداقل ی مدیرانمشمولین طرح ارزیاب

 گروه تشویقی برخوردار خواهند شد. نظر از یک 

لعاده و استثنائی و اهای فوقهای مدیریتی به لحاظ انجام فعالیتکه متصدیان پستدر صورتی –1تبصره

ت همطراز قرار گرفته یا بگیرند )بعد از تاریخ ، وزراء و مقامامورد تشویق ریاست جمهوریعملکرد مطلوب، 

 .گروه تشویقی برخوردار خواهند شد (  با یکسال تصدی پست مدیریت از یک1/1/1370

های مذکور در صورت داشتن شرایط بند الف و عملکرد گروه تشویقی بعدی متصدیان پست –2تبصره

 . وه تشویقی خواهد بودسال بعد از دریافت اولین گر 4مطلوب و مناسب، 

 :تذکر مهم

گروه بوده و در هر حال از گروه  2استفاده از گروههای تشویقی در طول مدت خدمت مستخدم حداکثر 

 . نمایدتجاوز نمی  20

 ( گروه تشویقی خدمات برجسته6/3/1

انند با رعایت توکارکنان دولت می دستگاههای اجرایی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت: 1ماده 

های زیر را کسب این دستورالعمل به مستخدمین خود که امتیازات یکی از معیارها و شاخص ضوابط

قانون  3ماده  4بند ه تبصره های ویژه اعطاء نمایند: )روه تشویقی تحت عنوان بروز لیاقت، یک گکنند

 (نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

کارمند نمونه ، ملی و برگزیده ملی بر اساس دستورالعمل انتخاب دستگاهیونه در سه سطح کارمندان نم

 .جشنواره شهید رجائی

پنج درصد از کارکنان پنج دستگاه برگزیده در فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی که در موفقیت 

 اند تا حداکثر صد نفر أثیر بسزایی داشتهدستگاه ت

تگاههای اجرایی تا رکنان سه سازمان وابسته برگزیده در فرآیند ارزیابی عملکرد دسپنج درصد از کا

 .حداکثر سی نفر

سه نفر از منتخبین طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در دستگاههای مشمول طرح به 

 .ریزی تحول اداری استانتشخیص شورای تحول اداری و کارگروه برنامه

ان پنج دستگاه اجرایی برتر و یک وزارتخانه یا سازمان مستقل و یک استان برتر که تا پنج درصد از کارکن

اند به تشخیص شورای تحول اداری و ؤثر انجام دادهمندی مردم اقدام مفید و مدر زمینه افزایش رضایت
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استان نفر برای هریک از دستگاهها یا   50حداکثر یزی تحول اداری استان حسب مورد )رکارگروه برنامه

 برتر (

ها و سازمانهای مستقل وابسته به ریاست جمهوری به تشخیص وزیر و یا پنج نفر از کارکنان وزارتخانه

 .اندای از خود نشان دادههای ویژهمعاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مربوط در هر سال که لیاقت

توانند پس از گذشت شمول می( کارکنان مصورت تحقق مجدد امتیازات مذکور )حسب مورددر  :2ماده 

گروه تشویقی  ، از یکاول با رعایت سقف گروههای تشویقیحداقل چهارسال از اعطای گروه تشویقی 

 .دیگر برخوردار شوند

 تذکر مهم:

حال از گروه گروه بوده و در هر  2استفاده از گروههای تشویقی در طول مدت خدمت مستخدم حداکثر 

 .تجاوز نمی نماید  20

  ارفاقی گروه( 4/1

به مدت  28/07/1373سایرعناوین مشابه که از تاریخ تصویب مصوبه  ثابت یا_کلیه مستخدمین رسمی

مند ته باشند از یک گروه ارفاقی بهرهالزهرا عضویت فعال و مستمر داش سال در گردانهای عاشورا و 4

امتیازات  2بصره . )تگرددمیخواهند شد گروه مذکور فقط برای یک بار در طول خدمت به بسیجیان اعطا 

سازمان اموراداری و استخدامی کشور موضوع  27/11/1375مورخ 53400/41بخشنامه شماره 

 (رالعمل اجرایی طرح فراخوانی بسیجدستو

 گروه مقامات پس از پایان دوران تصدی(  5/1

 گروه سمت

 16 معاونین وزراء

 17 استانداران و سفراء

شورای اسالمی  و معاونین رئیس جمهور و معاونین قوه قضائیه  وزراء و نمایندگان مجلس 

 و رئیس کل دیوان محاسبات
18 

 19 معاون اول رئیس جمهور و نواب رئیس مجلس شورای اسالمی و اعضاء شورای نگهبان

 20 سای سه قوهرؤ
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 افزایش سنواتی

 سوابق خدمت دولتی مقامات در زمان تطبیق استحقاقی

 - بسیجی ایثارگران مضاعف

 استحقاقی ( افزایش سنواتی1

ن در سال قبـل بشرح ذیل حقوق مستخدمین در هر سـال با در نظر گرفتن خدمت قـابل قبول آنـا *

 :(2گردد )ماده تعیین می

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

درصد خواهد  5و  4، 3قبل ضریب افزایش سنواتی سالیانه بر اساس نمرات ارزشیابی شاغلین به میزان 

 بود.

 افزایش سنواتی زمان تطبیق( 2

نامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت موضوع نحوه محاسبه آئین 3اصالح ماده، پیرو بخشنامه متعاقب

با ابالغ این بخشنامه جداول  انون مذکور بشرح زیر خواهد بود. ضمنا افزایش سنواتی مستخدمین مشمول ق

 15/11/1370 د مورخ/6912)بخشنامه شماره  گردد.الذکر کان لم یکن تلقی میم به بخشنامه فوقمنض

 ت وزیران(أهی 23/11/1370 ه مورخ/502ت//62774سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب نامه شماره 

 :اسبهنحوه مح

نحوه محاسبه افزایش سنواتی برای مستخدمینی که در طول خدمت فقط دارای یک  مقطع تحصیلی 

حقوق مبنای آخرین گروه استحقاقی متعلقه ضربدر سنوات خدمت دولتی قابل  %3باشند براساس می

 شود.قبول آنان محاسبه می

خدمت دارای مقاطع تحصیلی متفاوتی نحوه محاسبه افزایش سنواتی برای مستخدمینی که در طول  مدت 

جداگانه محاسبه و نتیجه  طورهمقطع تحصیلی ب می باشند به نسبت آخرین گروه استحقاقی آنان در هر

 شد. آنان منظور خواهد

 2های تبصره باالتر جدول حقوق براساس مفاد و 11گروههای  تعیین گروه استحقاقی مستخدمین در -

  بندی مشاغل صورت خواهدگرفت.ی طرح طبقهنامه اجرائآئین 10ماده 3و

 افزایش سنواتی مقامات(  3

اجرای تبصره  استخدامی در اداری و سازمان امور 15/02/1371د مورخ /265بخشنامه شماره  به استناد 

افزایش سنواتی مقامات در زمان تطبیق به شرح ا قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ر 1ماده  3

 گردد:می ذیل تعیین

 2به عنوان یکی از مقامات مذکور در تبصره  01/01/1370 آن دسته از مستخدمین دولت که در تاریخ 

 %3نمایند برای مدت زمانی که متصدی آن مقام هستند افزایش سنواتی به ماخذ انجام وظیفه می 1ماده 
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 طورهر مقطع تحصیلی به آخرین گروه استحقاقی آنان در %3 حقوق مقام مربوط و ماقبل آن به ماخذ

 جداگانه محاسبه و نتیجه آن به عنوان افزایش سنواتی منظور خواهدشد.

 :1مثال

به  01/01/1369سال تجربه در تاریخ  12افزایش سنواتی مستخدمی که با مدرک تحصیلی لیسانس و 

 گردد: عنوان معاون وزیر منصوب شده باشد به شرح زیر محاسبه می

  570*%3=5100                       سال تصدی مقام                        افزایش سنواتی یک 

 950000(*11*%3)%33= 31350                 افزایش سنواتی قبل از تصدی مقام           

 36450جمع افزایش سنواتی                                                                              

به عنوان  01/01/1370آن دسته از مستخدمین دولت که بعد از پیروزی انقالب اسالمی و قبل از تاریخ 

اند در ازای مدت زمان قبل از تصدی مقام از افرایش سنواتی به یکی از مقامات مذکور انجام وظیفه نموده

اعداد  %3ز آن به ماخذ طور جداگانه و غیر اآخرین گروه استحقاقی در هر مقطع تحصیلی به %3ماخذ 

 منظور خواهدشد. جدول حسب مورد 20الی 16مبنای هر یک از گروههای 

 :2مثال

را از تاریخ سال آن4سال تجربه که 12 افزایش سنواتی مستخدمی که با مدرک تحصیل لیسانس و

-می به عنوان معاون وزیر انجام وظیفه نموده به شرح زیر محاسبه 01/01/1366لغایت  01/01/1362

 گردد:

     137000(8*%3= ) 32880                     آن      ز ا بعد افزایش سنواتی مدت زمان  تصدی مقام و 

 95000(*4*%3)%33= 11400                               از تصدی مقام             افزایش سنواتی قبل 

 44280                                                       جمع افزایش سنواتی                                   

 افزایش سنواتی احتساب سوابق غیر رسمی دولتی

ت وزیران سنوات خدمت هیأ 08/11/1370مورخ ـ ه 473ت/57350نامه شماره تصویب 1با توجه به ماده 

باشد که با توجه به قوانین و مقررات شامل سنوات خدمتی می محاسبه افزایش سنواتی قابل قبول در

 شود.پایه یا عناوین مشابه محاسبه می مربوطه جزء سنوات خدمت قابل قبول مستخدم در اعطا

 افزایش سنواتی مضاعف

ظام هماهنگ قانون ن 2ماده 4 تبصره دراجرای 07/09/1373 مورخ 3349/42به استناد بخشنامه شماره

 سال سابقه خدمت دولتی داشته و یا دارا شوند و 30افزایش سنواتی مضاعف مستخدمینی که بیش از 

سال سابقه  30توانند از زمان پایان یا تعهد پرداخت آن را بنمایند میکسورات مربوطه را پرداخت نموده و 

 از افزایش سنواتی مضاعف برخوردار 01/01/1370تاریخ  سال از30سال مازاد بر قبال هر در،خدمت دولتی

 .شوند
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 افزایش سنواتی ایثارگران )تشویقی( 

نان دولت به قانون نظام هماهنگ پرداخت کارک 17میزان افزایش سنواتی تشویقی مشمولین تبصره ماده 

 گردد:ترتیب ذیل محاسبه می

  6میزان به  23/05/1369به ازای هرسال سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه تا تاریخ% 

  3به میزان  23/05/1369به ازای هرسال سابقه خدمت غیرداوطلبانه در جبهه تا تاریخ% 

  6به ازای هر سال اسارت و مفقودیت به میزان% 

 زده که در اثر جنگ تحمیلی تخریب یا تخلیه اشتغال یا ماموریت در مناطق جنگ به ازای هرسال

  %3به میزان  69شده تا پایان سال 

 سنواتی بسیجیافزایش 

دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط  تاریخ ابالغ ازبسیج  به ازاء هرسال سابقه عضویت در _9ماده

اداری و استخدامی  نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی و با هماهنگی سازمان امور

 عالوه بر %3 میزان تاهی برسید افزایش سنوات یید ستاد کل نیروهای مسلح خواهدأکشور تهیه و به ت

 گردد.افزایش سنواتی استحقاقی براساس حقوق مبنای آخرین گروه مربوطه اعطا می

 العاده شغلفوق

 موارد خاص تشویقی تخصصی استحقاقی

  مدیران و سرپرستان مشاغل سوختگی و روانی ارزیابی مدیران
 

 العاده شغل استحقاقی فوق( 4

شغلی  العاده شغل براساس رشتهفوق شوند کهمی مندغل بهرهالعاده شـفوق کارکنان عالوه بر حقوق از

، 1384 /06/05 الف مورخ /129482/4. به استناد بخشنامه شماره گرددمی مورد تصدی آنان تعیین

قانون  4)ماده :ردیده استشرح جدول ذیل تعیین گ به 01/05/1384تاریخ  از العاده شغلفوق حداکثر

 نظام هماهنگ( 
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 سطح شغل

 کارشناسی و همترازی

کاردانی و 

 همترازی

تکنسین و 

کمک 

کارشناسی و 

 همتراز

گروه  سایر مشاغل

 9ورودی

گروه 

 8ورودی 

فرهنگی و  اداری و مالی /

 امور اجتماعی آموزشی /
125 115 115 105 100 

فنی مهندسی کشاورزی 

 محیط ریست
135 125 115 105 100 

 110 120 130 140 150 بهداشتی درمانی

 هافرابری داده
150 150 - 105 - 

 %130رشته شغلی برنامه نویس کاربردی از گروه هشت به باال 

 100 - - - - خدمات

بندی مشاغل طرح طبقه

 هنرمندان
 %115و از گروه هشت به باال  %100گروه هشت  تا

 شغل بیمارستانهای سوانح و سوختگی و روانی به قوت خود باقیستالعاده های فوقافزایش

العاده شغل جدول فوق یان مشاغل بهداشتی درمانی از فوقالعاده شغل برخی از متصددر مواردی که فوق

 بیشتر باشد کماکان مبلغ قبلی قابل پرداخت خواهد بود.

کارگزین نمایند )شغل کارشناسی استفاده میالعاده از فوق 10پس از ارتقاء به گروه  متصدیان مشاغلی که

 العاده شغل کارشناسی حسب مورد استفاده خواهند نمود.ماما و ...( کماکان از فوق -بدارکتا -حسابدار –

قوت خود هدار اموال ب، مامور حراست و جمعهای شغلی مسئول گزینشالعاده شغل رشتهافزایش فوق

 باقیست.

 .در کلیه موارد فوق الزامی استاده شغل العرعایت سقف فوق

 های فوق قابل پرداخت است.العاده شغل مشاغل تخصصی عالوه بر افزایشفوق

 العاده شغل تخصصیفوق

 العاده شغل مستخدمینی که تصدی مشاغل تخصصی و تحقیقی و یا آموزشی را عهده دارند عالوه برفوق

مورخ  3433/42افزایش است که براساس بخشنامه شماره حقوق مبنا آنان قابل  %25موارد فوق تا 

مشاغل کارشناسی و  01/01/1374تاریخ  )سابق( از استخدامی کشور اداری و سازمان امور 30/7/73

مند العاده تخصصی بهرههای فوق، تحت عنوان فوقافزایش بر حقوق مبنا عالوه %20ن از افزایش آ همتراز

 .(گ پرداخت کارکنان دولتنون نظام هماهنقا 4ماده  2تبصره ) گردندمی
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 العاده شغل تشویقیفوق

، دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت 28/3/73د مورخ /1230شنامه شماره بخ به استناد

، باالترین امتیاز را در واحد مربوطه کنان خود که در هر دوره ارزشیابیکارمکلفند جهت آن دسته از 

برای مدت  صد( تجاوز ننماید،در 150قانون ) 4مشروط به اینکه از سقف مقرر در  ماده نمایند، کسب می 

العاده لعاده شغل استحقاقی به عنوان فوقاحقوق مبناء عالوه بر فوق درصد 20یا10یکسال به میزان

 برجستگی پرداخت نمایند. 

 العاده شغل موارد خاص فوق 

های گزینش و حراست از افزایش تخلفات اداری و واحد هایرخی از مشاغل از جمله اعضای هیئتب 

العاده شغل  باشند مشروط بر اینکه مجموع فوقری به تناسب مسئولیت برخوردار میالعاده شغل بیشتفوق

 قانون مزبور تجاوز ننماید.  4ده درصد حقوق مبناء مقرر در ما 150آنان حداکثر از 

 العاده شغل موارد خاصجدول فوق
 مبنای پرداخت عنوان پست مورد خاص ردیف

 مور حراستأم 1

 گروه رئیس -اداره  رئیس هایپست متصدیان

 (کارشناس)
 مربوطه گروه مبنا حقوق %30حداکثر

 مربوطه گروه مبنا حقوق%25حداکثر (و باالتر 10 گروه) کارشناس اداره رئیس

 مربوطه گروه مبنا حقوق%20حداکثر کارشناس

 واحد در شاغل سازمانی هایپست متصدیان سایر

 حراست
 مربوطه گروه مبنا حقوق%15حداکثر

2 

 تخلفات تهیأ

نامه شماره تصویب)

499ت/36267هشمار

 24/11/74ه مورخ /7

 (ت محترم وزیرانهیأ

 دفاتر ، معاوناننظارت عالی تدبیر هیأ و اعضاء

 اعضای وزراء و نظارت، نمایندگان و هماهنگی

 اداری تخلفات به رسیدگی هایتهیأ

 مربوطه گروه مبنا حقوق %40حداکثر

به تخلفات  های رسیدگیاعضای علی البدل هیأت

-ت، بازرسان، اعضای هیأاداری، گروههای تحقیق

 کارشناسان دفاتر هماهنگی های نظارت و

 مربوطه گروه مبنا حقوق %30حداکثر

 مربوطه گروه مبنا حقوق%25حداکثر هاتکارکنان دفاتر هماهنگی و هیأ سایر

3 

 گزینش مسئول

بخشنامه شماره )

7100/4/2 

 31/02/1376مورخ

زمان امور اداری و سا

 (استخدامی کشور

یا معاون  های رئیس یا سرپرست ومتصدیان پست

سرپرست  یا ت مرکزی وأمسئول دبیرخانه هی و یا

سایرعناوین  مسئول هسته مرکزی گزینش و یا و

 مشابه

 مربوطه گروه مبنا حقوق %30حداکثر

 های کارشناس  مسئول امورمتصدیان پست

 امتحانات  مسئول گزینش مسئول امور تحقیق

ادارات تحقیقات و ارزیابی  رؤسایرابطه هسته 

 سایرعناوین مشابه امتحانات و مصاحبه و

 مربوطه گروه مبنا حقوق%20حداکثر

 گرگر تحقیقهای کاردان  مصاحبهمتصدیان پست

 عناوین مشابه کمک کارشناس  و سایر
 مربوطه گروه مبنا حقوق%15حداکثر
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 مدیران ( ارزیابی5

، مدیران معاونین سازمانهای مستقل، مدیران کل و رؤساهای سازمانی تحت عناوین کلیه متصدیان پست

العاده جذب فوقالعاده شغل و گیرند فوقمی که با احراز شرایط الزم که مشمول طرح ارزیابی مدیران قرار

 گردد:به شرح ذیل پرداخت می

 براساس گروه ارزیابی و آن را 2و 1های قانون نظام هماهنگ و تبصره  4ده العاده شغل موضوع مافوق

 .کننداساس گروه استحقاقی دریافت می بر های مندرج درحکم مربوطه راالعادهفوق سایر

 سوختگی سوانح و روانی هایبیمارستان

، کمک بهیار در بیمارستانهای سوانح سوختگی به العاده شغل متصدیان مشاغل پرستار، بهیارفوق

بیمارستانهای  در کمک بهیار ، بهیار والعاده شغل متصدیان مشاغل پرستارهمچنین فوق و %20میزان

          افزایش یافت.  %20به  %10روانی از 

 (استخدامی کشور سازمان اموراداری و 06/08/1372م مورخ  /2583/43بخشنامه شماره )

 سرپرستان فوق العاده شغل مدیران و

العاده شغل استحقاقی باشند عالوه بر فوقدار مشاغل مدیریتی و سرپرستی میکه عهده به کارکنانی

   :شودالعاده دیگری  تحت عنوان حق مسئولیت به شرح زیر پرداخت میفوق

 (دولت کارکنان پرداخت هماهنگ نظام قانون  4 ماده 1 تبصره)

 مبنای پرداخت عنوان پست ردیف

 حقوق مبناء گروه مربوط %25حداکثر  سساتؤرؤسای سازمانها و م 1

 حقوق مبناء گروه مربوط %20حداکثر  سسات و سازمانها و مدیران کلؤمعاونان م 2

 حقوق مبناء گروه مربوط %15حداکثر  معاونان مدیران کل 3

 حقوق مبناء گروه مربوط %10حداکثر  رئیس بخش گروه، رئیس قسمت و، رئیسادارهرئیس  4

 حقوق مبناء گروه مربوط %5حداکثر مسئول معاون اداره و 5
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 حداقل دریافتی 

 آماده به خدمت مصوب حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و و الیحه قانونی مربوط به حداکثر

 و آماده به خدمت مزایای کلیه کارکنان کشوری و لشکری شاغل و حقوق و مورد در 04/02/1358

ؤسسات دولتی و بانک ها و بازنشستگان و وظیفه و مستمری بگیران وزارتخانه ها و شرکت ها و م

طور کلی نام است و به سساتی که مشمول حکم به آنها مستلزم ذکرؤم ها وها و یا شرکتشهرداری

کل کشور ذکرشده اجرا  1358آن و یا نام آن در بودجه سال  ه نحوی از انحاء درای که دولت بمؤسسههر

 .خواهد شد

 تفاوت حداقل دریافتی( 1

 : شودل دریافتی به صورت زیر محاسبه میآیتم حداق

قوق مبنا + افزایش سنواتی )ح _وزیران  هیأتحداقل دریافتی اعالم شده توسط  =تفاوت حداقل دریافتی 

 (العاده برجستگیالعاده شغل مشاغل مدیریتی و سرپرستی + فوقشغل + فوق لعادها + فوق

 تفاوت تطبیق

 هتنزل گروبابت 

 بابت ایثارگری

 تنزل گروه

  آراء مراجع قانونی  1/1

مدیریت منابع انسانی وزارت  مدیرکل دفتر 16/09/1381الف مورخ /127892/4به استناد نامه شماره 

قانون رسیدگی به تخلفات اداری   9ماده “ ز”گروه موضوع بند  تنزل یک یا دوتوجه به اینکه  بهداشت با

محکومین به مجازاتهای فوق مشمول  مجلس شورای اسالمی  جنبه مجازات دارد لذا 07/09/1372مصوب 

به  و صرفا  گردندهای مربوط به حداقل حقوق مستخدمین نمینامهدریافت حداقل حقوق موضوع تصویب

التفاوت پرداختی به آنان مابه تنزل گروه مربوط از العاده شغل ناشی ازفوق ی کاهش حقوق ومیزان ریال

مدیریت اجتماعی  امور مدیرکل دفتر 23/04/1378مورخ  4900/42نامه شماره گردید. ) خواهد کسر

 (اداری و استخدامی کشور سازمان امور

 (گروه تنزل) شغلی و رشته رسته تغییر – 2/1

گروه جدید به اضافه مجموع  التفاوت حقوق مبنای گروه قبلی بایابند مابهکه تنزل گروه میمستخدمینی 

 .دریافت خواهندکرد افزایشهای سنواتی قبلی را
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 افزایش حقوق ناشی از نیز و هرگونه افزایشهای سنواتی بعدی این قبیل مستخدمین درگروه جدید

قانون  3ماده  5شد. )تبصره   خواهد کسر التفاوت مذکورمابه استهالک کامل از ارتقاءگروه بعدی آنان تا

 (تنظام هماهنگ پرداخ

 ایثارگری(  2

بایست بر اساس تجربه مربوط و مشابه محاسبه شود و پس از آن مبلغ گروه استحقاقی ایثارگران می

مجموع آنها  های بعدی که به دلیل ایثارگری به آنها اعطا شده به ترتیب محاسبه وهمربوط به ارتقاء گرو

 در حکم کارگزینی آنان جداگانه درج و عالوه بر تفاوت حداقل حقوق پرداخت گردد. 

  5/11/84مصوب قانون نظام هماهنگ  22و 17 های موادتبصره و 3ماده 4)قانون استفساریه تبصره 

 (مجلس شورای اسالمی

نیز که در بدو اجرای قانون نظام  قانون یاد شده 17بدیهی است افزایش سنواتی افراد مشمول تبصره ماده 

هماهنگ پرداخت کارکنان دولت یا پس از آن )درزمان استحقاق( برای آنان محاسبه گردیده در حکم 

  گردد.کارگزینی آنان به طور جداگانه درج و عالوه بر تفاوت حداقل حقوق به آنان پرداخت می

  حوه محاسبه تفاوت تطبیق ایثارگرین

ر جبهه ماه حضور داوطلبانه د 18سال اسارت و  1درصد جانبازی و  25ایثارگری دارای به عنوان مثال 

 :گردد، تفاوت تطبیق ایثارگری نامبرده به صورت زیر محاسبه میباشد

ای تاریخ اجر) 1385مند شده، لذا در سال گروه تشویقی ایثارگری بهره 2از  با توجه به اینکه نامبرده

وان گروه کمتر محاسبه کرده و به عن 2( تفاوت حقوق مبنای وی را با ثارگریبرقراری تفاوت تطبیق ای

 .گرددآیتم تفاوت حقوق مبنا درج می

العاده شغل ده شغل فرد ضرب کرده و تفاوت فوقالعاتفاوت حقوق مبنا را در درصد فوق سپس عدد

  .آیددست میبه

درصد افزایش  6، سال حضور داوطلبانه درجبهههر یک درصد جانبازی و هر یکسال اسارت و 10به ازاء هر 

درصد افزایش سنواتی تشویقی محاسبه  3، حضور غیر داوطلبانه در جبههسنواتی تشویقی و هر یکسال 

 . آیددست میوق افزایش سنواتی تشویقی بهو از جمع موارد ف

تفاوت تطبیق ایثارگری ، عاده شغل و افزایش سنواتی تشویقیالاز مجموع تفاوت حقوق مبنا، تفاوت فوق

 .آیددست میهب

 .نواتی مندرج در حکم کسر خواهد شدعدد افزایش سنواتی تشویقی از افزایش س :نکته
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 فوق العاده جذب

 تخصصی
ه بهداشتی و درمانی رست

 ستادی()ستادی و غیر

ت های اعضاء هیأ

رسیدگی به تخلفات 

 اداری

 مدیران

ای و حرفهارشناسان بهداشت محیط ک

 کارت بازرسی ویژه دارای
 کارشناسان حقوقی

العاده جذب مناطق فوق

 محروم
 

 

 تخصصی( 3 

شرح جدول ه ب گردند کهجذب برخوردار میالعاده شغل از فوق العادهفوق کلیه کارکنان عالوه بر حقوق و

 : (قانون نظام هماهنگ 6)مادهافزایش یافته  است  یلذ

 العاده جذب تخصصیجدول فوق

 سطح شغل                   
 رسته واحد سازمانی

 مدیر کل
معاون  

 مدیرکل
 اسکارشن رئیس اداره

سایر  

 مشاغل

بهداشتی درمانی شاغل در 

 واحدهای بهداشتی درمانی
115 % 105% 95% 95% 80% 

بهداشتی درمانی در سایر 

 واحدها
108% 98% 88% 88% 73% 

 %58 %73 %73 %83 %93 سایر رسته ها

 

 .اشدب، رسمی آزمایشی و پیمانی میالعاده صرفا  شامل کارمندان رسمیاین فوق :نکته

 تی و درمانی )ستادی و غیر ستادی(رسته بهداش 

مراکز بهداشتی  العاده جذب کارکنان رسته بهداشتی و درمانی شاغل در مراکز درمانی )بیمارستان وفوق

  باشد.واحدهای ستادی می شاغل درکارکنان  از بیشتر %7به میزان  (و درمانی

 ( وزارت متبوع 05/06/1384 الف مورخ /12/1294/4بخشنامه شماره )
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 های رسیدگی به تخلفات اداریتاعضاء هیأ 

نمایندگان وزراء و اعضاء اصلی ، نظارت وهماهنگی معاونان دفاتر ، ت عالی نظارتأاعضاء و دبیر هی الف(

العاده العاده جذب اضافی عالوه بر فوقفوق %20اداری همواره از حداکثر های رسیدگی به تخلفات تأهی

 شوند.قانون نظام هماهنگ برخوردار می 6جذب استحقاقی موضوع ماده 

بازرسان و کارشناسان ، گروههای تحقیق، ت های رسیدگی به تخلفات اداریأهی، البدلاعضاء علی ب(

العاده جذب استحقاقی العاده جذب اضافی عالوه بر فوقفوق %15دفاتر هماهنگی همواره از حداکثر 

 شوند.ن نظام هماهنگ برخوردار میقانو 6موضوع ماده 

العاده جذب استحقاقی العاده جذب اضافی عالوه بر فوقفوق %10سایرکارکنان همواره از حداکثر  (ج

  شوند.قانون نظام هماهنگ برخوردار می 6موضوع ماده 

 (ت محترم وزیرانأهی20/07/1381ه مورخ25160ت/34535 هنامه شمار)تصویب

 مدیران(   4

، مدیران های مستقل، مدیران کلمعاونین سازمان و رؤساهای سازمانی تحت عناوین کلیه متصدیان پست

العاده جذب به شرح ذیل گیرند فوقمی که با احراز شرایط الزم که مشمول طرح ارزیابی مدیران قرار

 :گرددپرداخت می

 معاون مدیرکل مدیر کل ، واحدرسته سازمانی  سطح شغل

 %105 % 115 بهداشتی درمانی شاغل در واحدهای بهداشتی درمانی

 %98 %108 بهداشتی درمانی در سایر واحدها

 %83 %93 سایر رسته ها

 ایو حرفهارشناسان بهداشت محیط ( ک5

براساس نامه شماره  وزارت متبوع و 28/10/84الف مورخ /268914/4به استناد بخشنامه شماره 

ریزی کشور برنامه رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و سالمت و امور دفتر 27/9/84 مورخ 108138/621

حقوق )حقوق مبنا و  %25به میزان  العاده سختی کارفوق نیز و %150العاده جذب به میزان افزایش فوق

یط که دارای کارت بازرسی آن دسته از کارشناسان بهداشت مح جهت 1/5/84تاریخ  از افزایش سنواتی(

 شد.  خواهد اجرا یید معاونت محترم بهداشتی رسیده باشدأو کارت بازرسی آنها به ت باشندویژه می

 (وزیران هیأت 10/5/84ه مورخ 33002ت/28513نامه شماره )تصویب

 کارشناسان حقوقی( 6
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شرایط  کلیه کارشناسان حقوقی واجد 1386 /25/04مورخ  ن ج/142219به استناد بخشنامه شماره 

خدمات  یک از یا هر قبال ارائه تمام و دفاتر حقوقی دانشگاهها و دانشکده های آموزشی در شاغل در

 نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح ازآئین 8مندرج در ماده 

 گردند. مند میجذب کارشناسان همان دستگاه  بهرهالعاده فوق از بیشترالعاده جذب فوق %40حداکثر

ت  28212نامه شماره ، تصویبرکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلحقانون حمایت قضایی کا 8ماده )

 (وزیران هیأت 3/7/1379 مورخهـ  20474

 نیروهای مسلحرکنان دولت و پرسنل نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کاآئین 8 ماده

 ارشاد قضایی انجام مشاوره و _الف

 ، دادخواست، لوایح و دفاعیه های الزم تنظیم شکایت _ب

 شرکت در جلسات دادرسی و پیگیری اجراء حکم _پ

 ربط جهت حسن انجام وظایف محولهذیمراجعه به دستگاههای دولتی و غیردولتی  _ت

 به انجام آن می باشند. مجاز مقام وکالت سایرخدماتی که وکالی دادگستری در _ث

 العاده جذب مناطق محرومفوق

مجلس شورای  1367نگی مصوب و مناطق ج افتاده قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور

 : اسالمی

حت عنوان جذب نقاط محروم العاده دیگری تنمایند فوقه در مناطق محروم انجام وظیفه میکارکنانی ک 

ساس حقوق مبناء مستخدم دریافت به ضریب محرومیت منطقه و درصدهای تعیین شده بر ا با توجه

العاده آنان به شرح جدول زیر باشد و درصد فوقمی  9تا  4ضریب محرومیت نقاط محروم بین  نمایندمی

  .است

 (هیأت محترم وزیران 9/11/1380ت مورخ /48952نامه )تصویب

 درصد قابل افزایش است. 5ومی تا این ارقام برای افراد غیر ب*

مستخدمین مشمول قانون جذب مناطق محروم که  ـه /82290ث33051نامه شماره به استناد تصویب

کارکنان شاغل در  و 1383نمایند بر مبنای حقوق مبنا و ضریب سال در شهرهای یادشده خدمت می

پرداخت  1384مربوطه و ضریب سال روستاهای واقع در بخشهای مشمول برمبنای حقوق مبنا گروه 

 گردد.می

مول مرخصی نقاط محروم العاده جذب نقاط محروم است مشای که مشمول فوقشایان ذکر است هر نقطه 

 .نیز می شود
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 جدول جذب مناطق محروم

کارشناسی، 

، سرپرستی مدیریت

 و همتراز

تکنیسین کاردانی 

 و همتراز

، کمک خدماتی

 تکنیسین و همتراز

 سطح شغل

 ضریب محرومیت

40% 30% 25% 9 

35% 25% 20% 8 

30% 20% 15% 7 

25% 15% 10% 6 

20% 10% 7% 5 

15% 7% 5% 4 

 

 ()طرح مسیر ارتقاء شغلی العاده ویژهفوق

 ستادی   کارشناسان 

 رسته بهداشتی درمانی 

 ستادی کارشناسان(  1

مدیریت دستگاههای اجرایی مشمول قانون جذب و نگهداری نیروهای متخصص کارشناسی و  به منظور

س ، کارشنارای ارتقاء به سطوح کارشناس ارشدنظام هماهنگ پرداخت که دارای شرایط و امتیازات الزم ب

متعلقه قابل پرداخت  العاده ویژه به شرح زیر عالوه برحقوق و مزایایخبره و کارشناس عالی باشند فوق

 (أت محترم وزیرانهی 23/05/1381مورخ  ـه/25703ت /4169نامه شماره تصویباست )

 :اند برابرسطح کارشناسی ارشد را کسب نموده مستخدمینی که امتیاز _الف

ل مشاغل مدیریتی و سرپرستی العاده شغشغل + تفاوت حداقل دریافتی + فوق)حقوق + فوق العاده  35% 

 العاده جذب(ت تطبیق ایثارگری و تشویقی + فوقتفاو العاده برجستگی ++ فوق

 :برابر اندکسب نموده مستخدمینی که امتیاز سطح کارشناسی خبره را _ب

ل مشاغل مدیریتی و سرپرستی العاده شغشغل + تفاوت حداقل دریافتی + فوقالعاده )حقوق + فوق 55%

 العاده جذب(گری و تشویقی + فوقالعاده برجستگی + تفاوت تطبیق ایثار+ فوق

 :برابر اندکسب نموده امتیاز سطح کارشناسی عالی رامستخدمینی که  _ج
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ل مشاغل مدیریتی و سرپرستی العاده شغشغل + تفاوت حداقل دریافتی + فوق)حقوق + فوق العاده  75%

 العاده جذب(ت تطبیق ایثارگری و تشویقی + فوقالعاده برجستگی + تفاو+ فوق

 رسته بهداشتی درمانی( 2

ه بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، و کارایی پرستاران و متصدیان مشاغل رستبه منظور افزایش انگیزه 

و مزایای متعلقه قابل پرداخت است: العاده ویژه  به شرح زیر عالوه برحقوق درمان و آموزش پزشکی فوق

 (وزیران هیأت 1383 /29/01ه مورخ 20397ت/2774نامه شماره ) تصویب

 اند برابرارشناسی ارشد را کسب نمودهسطح ک مستخدمینی که امتیاز _الف

ل مشاغل مدیریتی و سرپرستی العاده شغشغل + تفاوت حداقل دریافتی + فوقالعاده )حقوق + فوق 20%

 (العاده جذبت تطبیق ایثارگری و تشویقی + فوقتفاو العاده برجستگی ++ فوق

 برابر اندکسب نموده مستخدمینی که امتیاز سطح کارشناسی خبره را _ب

ل مشاغل مدیریتی و سرپرستی العاده شغشغل + تفاوت حداقل دریافتی + فوقالعاده )حقوق + فوق 35%

 (العاده جذبت تطبیق ایثارگری و تشویقی + فوقالعاده برجستگی + تفاو+ فوق

 برابر اندکسب نموده مستخدمینی که امتیاز سطح کارشناسی عالی را _ج

ل مشاغل مدیریتی و سرپرستی العاده شغشغل + تفاوت حداقل دریافتی + فوقالعاده )حقوق + فوق 50%

 (العاده جذبت تطبیق ایثارگری و تشویقی + فوقالعاده برجستگی + تفاو+ فوق

  اعضاء هیات علمی مرتبه همترازی با

 13/06/1370صوب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت م  8به استناد دستورالعمل اجرایی ماده 

 ت علمی قابل پرداخت است:تفاوت همترازی هیأ

مستخدمین رسمی و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که دارای مدرک  :1ماده

باشند با رعایت شرایط زیر لیسانس یا دکتری یا مدارک همتراز از لحاظ استخدامی میتحصیلی فوق

 د:باشنمشمول مقررات این دستورالعمل می

 .باشد داشته کار به اشتغال وتحقیقاتی مطالعاتی ،آموزشی واحدهای یا مراکز در مستخدم _1/1

 .مطالعاتی و تحقیقاتی داشته باشد ،پست سازمانی مستخدم جنبه آموزشی شرح وظایف _2/1

 لیسانس و دکتری در زمینه فعالیت پست مورد تصدی باشد.رشته تحصیلی مستخدم اعم از فوق _3/1

العاده شغل مجموع حقوق و فوق %80به میزان  8العاده شغل مشمولین ماده مجموع حقوق و فوق: 2ماده 

 شود.ت علمی دانشگاهها تعیین میأکنان مشابه مشمول قانون اعضاء هیکار

العمل نسبت به مجموع حقوق ی از اجرای این دستورالعاده شغل ناش: تفاوت مجموع حقوق و فوق3ه ماد

همترازی  التفاوتقانون نظام هماهنگ تحت عنوان مابه 4و  1العاده شغل مستخدم در اجرای مادهو فوق

 شود.در حکم کارگزینی درج می
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ه( العاده ویژکه مشمول طرح مسیر ارتقاء شغلی )فوقالعاده مزبور شامل افرادی پرداخت فوق :نکته

 اند نخواهند شد.شده

 علمی هیأتجدول همترازی با مرتبه اعضاء 
 دانشیار استادیار مربی پایه همترازی علمی هیأتاعضاء  1387ضریب ریالی سال 

7431 1 1935022 2782166 3450956 

7431 2 2027177 2889173 3565988 

7431 3 2119321 2996179 3681020 

7431 4 2211466 3103186 3796052 

7431 5 2303610 2210192 3911084 

7431 6 2395754 2317198 4026116 

7431 7 2487899 2424205 4141148 

7431 8 2580043 2531211 4256180 

7431 9 2672188 2638218 4371211 

7431 10 2764332 3745224 4486243 

7431 11 2856476 3852230 4601275 

7431 12 2948621 3959237 4716307 

7431 13 3040765 4066243 4831339 

7431 14 3132910 4173250 4946371 

7431 15 3225054 4280256 5061403 

7431 16 3317198 4387292 5176435 

7431 17 3409343 4494269 5291466 

7431 18 3501487 4601275 5406498 

7431 19 3593623 4708282 5521530 

7431 20 3685776 4815288 5636562 

7431 21 3777920 4922294 5751594 

7431 22 3870065 5029301 5866636 

7431 23 3962209 5136307 5981658 

7431 24 4054354 52430314 6096690 

7431 25 4146498 5350220 6211722 

7431 26 4238642 5457226 6326753 

7431 27 4330787 5564333 6441785 

7431 28 - 5671339 6556817 
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7431 29 - - 6671849 

7431 30 - - 6786881 

 العاده محرومیت از مطب فوق

 ( مجلس شورای اسالمی 22/9/1366ورخ قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب م)

 (محترم وزیران هیأت 14/8/1367 مورخ  595ت/80738نامه شماره تصویب)

پزشکی، دندانپزشکی، های گروه پزشکی )شود به دارندگان مدرک دکتری در رشتهاجازه داده می :1ماده 

آزمایشگاهی( و پیراپزشکی و بهداشتی که به طور رسمی برابر مقررات مربوط دامپزشکی، داروسازی، علوم

شمول قانون بر آنها هایی که سازمان ها وهای دولتی و شرکتها، مؤسسات دولتی، شرکتدر وزارتخانه

باشند و مستقال  توان اشتغال در خارج از محیط مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقالب اسالمی شاغل می

های بهداشتی، درمانی، کشاورزی و یا محیط دارند در صورتی که به طور تمام وقت در رسته اداری را

مطب، داروخانه و آزمایشگاه و غیره( اشتغال  اعم اززیست در خدمت بوده و به کار انتفاعی تخصصی )

 در قبال انجام وظایف وساعت در ماه در غیر ساعات اداری مشغول خدمت باشند ) 60نداشته باشند و 

مأموریتهای محوله در غیر ساعات اداری( با تشخیص باالترین مقام اجرایی دستگاه مبلغی حداکثر معادل 

 .دریافتی، به عنوان حق محرومیت از مطب پرداخت شودشغل العاده شغل یا مزایایحقوق و فوق

 به ساعات اداری از خارج در ساعت 60 از بیش که صورتی در منحصرا  ماده این مشمولین -1تبصره

 از مربوط مقررات مذکور، طبق ساعت 60 بر مازاد اضافی کارمعادل شوند، مشغول محوله وظایف انجام

 .نمود خواهند استفاده ساعتی کار اضافه العادهفوق

 هر که تحت وجوهی مالیات از معافیت قانون مشمول ماده این در مذکور مشاغل شاغلین -2تبصره

 دامپزشکان و دکترهای داروساز دندانپزشکان پزشکان،به شغل العادهفوق و حقوق استثنای به عنوان

 .باشندمینیز  اسالمی شورای مجلس 22/8/1362 مصوب شود،می پرداخت

 اعضاء (کامل روزی شبانه)وقت  تمام خدمت از که مجازند پزشکی علوم هایدانشکده و هادانشگاه -2ماده

 پیراپزشکی هایرشته شاغلین و بهداشت، داروسازی دندانپزشکی، پزشکی، هایدانشکده علمی هیأت

 دیگر انواع یا آزمایشگاه داروخانه، مطب، از محرومیت عنوان حق به مبالغی آن، ازاء در و کنند استفاده

 هیأت اعضاء برای. گرددمی پرداخت عنوان این تحت که وجوهی. دانشگاهی بپردازند از خارج درآمدهای

 های پیراپزشکیرشته شاغلین سایر و پرستاران برای و ریال هزار دویست تا هزار شصت ماهانه بین علمی

 .بود خواهد ریال هزار پنجاه تا ریال هزار پانزده بین ماهانه

 طبق ماده موضوع این( کامل روزی شبانه) وقت تمام خدمت انجام نحوه و هاپرداخت ضوابط -1تبصره

 تصویب به و تهیه پزشکی و آموزش درمان بهداشت، وزارت توسطماه سه ظرف که بود خواهد اینامهآئین

 .رسید خواهد وزیران هیأت
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 پزشکی، های علومدانشکده و هادانشگاه از خارج در باشندنمی مجاز ماده این مشمولین -2تبصره

 .نمایند ارائه راخود تخصصی پیراپزشکی و پزشکی خدمات

 این 2و 1 موضوع مواد مطب از محرومیت حق از قانون این مشمولین از یک هر توأم استفاده -3ماده

 .باشدمی ممنوع قانون

 اجازه محرومیت از مطبقانون   2ه ماد 1نامه تبصره آئین

 : از عبارتند نامهآئین این مشمولین -1ماده

 استخدام در نحوی به مقررات، مطابق که پزشکی گروه هایدانشکده وقت تمام علمی هیأتاعضاء  -الف

 . باشند می مربوط دانشکده

 که شاغلینی کلی طورهب و ماماها پرستاران، ها،تکنیسین کمک ها،تکنیسین بهیاران، کمک بهیاران، -ب

 خدمتهب مشغول پزشکی علوم هایدانشکده و هادانشگاه در پزشکی گروه به وابسته علوم هایرشته در

 . باشندمی

 پزشکی گروه آموزشی مراکز و سساتؤم و هادانشکده کلیه نامهآئین این در دانشکده از منظور -تبصره

 . باشدمی پزشکی علوم هایدانشکده و هادانشگاه

 دانشگاهی خارج درآمدهای دیگر انواع یا مطب از محرومیت حق بابت ماهیانه پرداختی مبلغ -2ماده

 : بود خواهد زیر بشرح

  :علمی هیأتاعضاء  -الف

 . ریال 120000 ریال 60000 مربی

 . ریال 160000 تا ریال 60000 استادیار

 . ریال 170000 تا ریال 60000 دانشیار

 . ریال 180000 تا ریال 60000 استاد

 فوق مبالغ بر اضافه ریال 20000 مبلغ تا توانمی پزشکی گروه پایه علمی هیئتاعضاء  به -1تبصره

 . نمود پرداخت

 اعتبارات میزان توجه با ماده این موضوع ماهیانه پرداختی رقم تعیین به مربوط دستورالعمل -2تبصره

 آموزش و درمان بهداشت، وزیر توسط و تهیه نظر مورد افراد یکار آی میزان و کار حجم ، دستگاه موجود

 . گردد می ابالغ پزشکی

 علمی هیأتاعضاء  به ماده این در شده بینیپیش مبالغ بر عالوه مورد حسب فوق مبالغ %10 -3تبصره

 پرداخت قابل مشهد و شیراز تبریز، اصفهان، ران،هت بجز هاشهرستان پزشکی گروه هایدانشکده در شاغل

 تجاوز ماه در ریال 200000 حداکثر از نامهآئین این بابت از پرداختی مبلغ جمع براینکه مشروط است

 . ننماید
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 مربوطه استخدامی مقررات رعایت با استعالجی هایمرخصی حین در الذکرفوق مبلغ پرداخت -4تبصره

 . است بالمانع آموزشی غیر هایموریتأم و استحقاقی هایمرخصی همچنین و

 وقت تمام طرح مشمول پزشکی گروه هایدانشکده علمی هیأت ءاعضا به فوق مبالغ پرداخت -5تبصره

 تمام درمانی و آموزشی خدمات ارائه بشرط کشور داخل در تخصصیفوق یا تکمیلی هایدوره طی جهت

 . است بالمانع وقت

 طرح مشمول پزشکی گروه هایدانشکده علمی هیأت ءاعضا به مورد حسب فوق مبالغ پرداخت -6تبصره

 موریتأم عروش در آنکه بشرط کشور از خارج در تخصصیفوق یا تکمیلی هایدوره طی جهت وقت تمام

 یا تحصیلی موریتأم پایان از پس بسپارند تعهد و باشند بوده طرح در سال سه تحصیلی یا و علمی

 در که است بالمانع %50 معادل تا نمایند خدمت وقتی تمام طرح در را موریتأم زمان برابر سه آموزشی

 پرداخت ماه، 4 از کمتر آموزشی هایموریتأم مورد در. بود نخواهد کمتر ریال 60000 از صورت هر

 . است بالمانع فوق مبالغ 100%

 نظر در با باال با استادیار درجه با علمی هیأت ءاعضا برای قانون موضوع مبلغ حداکثر پرداخت -7تبصره

 است. بالمانع دانشگاه ریاست

 با پزشکی گروه های رشته علمی هیأت غیر شاغلین به قانون 2ماده موضوع محرومیت حق پرداخت -ب

 . گرفت خواهد صورت نظر مورد افراد((  شغلی طبقات)) و(( تحصیلی درجات)) توجه

 در فقط را خود آموزشی و تخصصی و پزشکی ایحرفه خدمت مکلفند نامهآئین این مشمولین -3ماده

 نمایند.  ارائه پزشکی علوم های دانشکده در یا و دانشگاهها

 مقررات طبق تواندمی ذیربط پزشکی علوم دانشکده یا و دانشگاه نظر با نامهآئین این مشمولین -تبصره

 نامهآئین طبق تخصصی هایکلینیک در وقت، تمام خدمت برای شده تعیین ساعات بر عالوه مربوطه

 . شوند مندبهره مربوطه قانونی مزایای از و نموده خدمت ویژه هایکلینیک

   کار ساعات -4ماده

  :علمی هیأت ءاعضا -الف

 طبق هفته در ساعات 54 حداقل علمی هیأتء اعضا( کامل ریزی شبانه) وقت تمام کار ساعات مجموع

 . بود خواهد مربوطه واحد تنظیمی برنامه

 رئیس و بخش مسئول تشخیص و امر ضرورت به توجه با نامهآئین این مشمولین چنانچه -1تبصره

 ارائه نیز کشیک یا آنکال صورتهب ماده، این در مقرر ساعات بر عالوه که باشد داشته ضرورت بیمارستان

 . گردید خواهد پرداخت اختصاصی عواید اعتبار محل از مربوطه الزحمهحق نمایند، خدمت

 مربوطه قرارداد اساس بر تحقیقاتی هایطرح به مربوط مزایای نامهآئین این مشمولین به -2تبصره

 . است پرداخت قابل
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 موظف ساعات در و غیرتعطیل روزهای در توانندنمی وجه یچه به نامه آئین ینا مشمولین -3تبصره

 . نمایند دریافت التدریسحق خدمت

 ماه در کار اضافه ساعت 60 حداقل انجام صورت در پزشکی گروه به وابسته های رشته شاغلین -ب

 مازاد کار اضافه ساعات برای و شوند مندبهره نامهآئین 2 ماده(( ب)) بند در مندرج مزایای از توانندمی

 . شد خواهد پرداخت آنان به مربوطه ضوابط مطابق کار اضافه آن بر

 ایام در 1 ماده(( ب)) بند موضوع کارکنان به 2 ماده(( ب)) بند موضوع العادهفوق پرداخت -4تبصره

 . است بالمانع آموزشی غیر اداری هایماموریت و استعالجی و استحقاقی مرخصی از استفاده

 . شد خواهد منعقد الزم قرارداد نامهآئین این مشمول افراد با -5ماده

 قبلی اعالم با توانندمی تمایل صورت در و بوده قرارداد فسخ به مجاز قرارداد طرف مشمولین -1تبصره

 . کنند اقدام قرارداد فسخ به نسبت بود خواهد قبل ماه سه از حداقل آن مدت که( کتبی صورتهب)

 اقدام و تخلف مرتکب بوده نامهآئین این مشمول که مدتی طول در قرارداد طرف چنانچه -2تبصره

 کهصورتی در و شودمی لغو قرارداد مربوطه دانشکده یا دانشگاه نظر با گردد نامهآئین این مفاد با مغایر

ه ب خصوصی بخش در شده بینیپیش ضوابط علیرغم قرارداد طرف مشمولین از یک هر که گردد اثبات

 از آنان به شده پرداخت مبالغ کلیه مربوط، قرارداد اساس بر باشند انتفاعی فعالیت دارای ءانحنا از نحوی

 . شد خواهد مسترد و محاسبه باشند داشته انتفاعی فعالیت کهمدتی در نامهآئین این بابت

 شرایط سایر -6ماده

 کارنامه اندگردیده نامهآئین این مشمول که افرادی برای موظفند نامهآئین این مجری هایدانشکده -الف

 . نمایند قید آن در را آنان عملی و علمی های پیشرفت و پشتکار، ه،عالق شایستگی، مراتب و تهیه

 حداکثر از استفاده با و مورد این در جامع های برنامه تدوین و تهیه با موظفند مربوطه مسئولین -ب

-دانشکده و آموزشی مراکز و بیمارستانها در را درمان و پژوهش و آموزش توان تجهیزاتی و انسانی نیروی

 . بخشند ءارتقا توجه قابل طورهب ظهر بعداز در بخصوص پزشکی گروه های

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسط که نظارتی فرمهای وسیله به نامهآئین این اجرائی عملکرد -ج

 ماه شش هر دشومی ارسال مزبور عالی آموزش سساتؤم و دانشگاهها به تکمیل برای و تهیه پزشکی

 .بود خواهد 1/12/67 نامه آئین این اجرائی عملکرد از ارزیابی اولین تاریخشد.  خواهد ارزیابی یکبار

 شرایط

 مدرک دکترا در رشته های گروه پزشکی و پیراپزشکی  شتندا

 ( نداشته باشند کار انتفاعی تخصصی )اعم از مطب، داروخانه، آزمایشگاه و غیره

 ساعت کاراضافی در ساعات غیر اداری 60انجام 

 ، مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان  مشمولین: رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی
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  اشعه با کار العادهفوق

به مستخدمینی که در معرض و یا در مجاورت مستمر پرتوها قرار دارند تسهیالتی از قبیل حق اشعه، 

کسر ساعات کار، مرخصی و استفاده از معافیت خدمتی پس از تصویب کمیسیون انرژی اتمی هر دستگاه 

کارکنانی که در معرض  .ددگرازمان انرژی اتمی ایران اعطاء میو براساس دستور العمل شماره یک س

شوند. ا قرار دارند گروه )ب( شناخته میپرتوها قرار دارند گروه )الف( و کارکنانی که در مجاورت پرتوه

و برمبنـای مجمـوع حقـوق  العاده کار با اشعه براساس درصد تعیین شده توسط کمیسیون مربوطـهفوق

باشد. )مصوبه ( می%50کثر آن پنجاه درصد )گردد که حداالعاده شغل مستخدم پرداخت میو فـوق

 (مجلس شورای اسالمی 20/1/68

 قانون حفاظت در برابر اشعه  20 ماده

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

 :گیردهای مربوط تعلق میمهناینواحد قانونی و طبق آیبالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص 

 کار مقرر برای سایر کارکنانساعات  %25کاهش ساعات کار هفتگی تا میزان  - 1

 یک ماه در سال برای مدت اشتغال به کار با اشعه افزایش میزان مرخصی استحقاقی سالیانه تا  - 2 

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

تواند درخواست اشتغال ، فرد ذینفع میین ماده به جای استفاده از مرخصیا 2در مورد بند : 1تبصره

 در محلی غیر از محیط کار با اشعه بنماید.

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

 پنج سال برای گروه ب   و وه الفتا ده سال برای گرحداکثر این افزایش  

 باشد.، ازکارافتادگی و تعیین حقوق وظیفه قابل احتساب میبازنشستگی صرا  از نظر بازخرید،و منح

  العاده کار با اشعهبه عنوان فوق مزایاحقوق و پرداخت تا پنجاه درصد  -4

ر از حقوق و مزایا منظو 20ماده  4نامه اجرایی بند ریزی کشور در آئینسازمان مدیریت و برنامه :نکته

 .العاده شغل اعالم نمودرا حقوق و فوق

مورخ  1468و  1467 -1466العاده کار با اشعه بر اساس آراء شماره مبنای محاسبه فوق :2تبصره
العاده شغل به تا پنجاه درصد تا پنجاه درصد حقوق و فوق" از  عمومی دیوان عدالت اداری هیأت 12/12/1386

 . اصالح گردید 12/12/86ل از تاریخ تغییر کرد و احکام پرسنل مشمو "مشمول کسور بازنشستگی حقوق و مزایای 
مصوبات از زمان صدور رأی  اثر ابطال: و آئین دادرسی دیوان عدالت اداریقانون تشکیالت  13ماده )

هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خالف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع 

 .(نماید رتبتمهیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه  حقوق اشخاص،



 «حقوق و مزایا»، ظام اداری در حوزه سالمتن                                                                                       52

یوان عدالت عمومی د هیأت 28/1/91مورخ  28با شکایت مجدد پرسنل رادیولوژی و صدور دادنامه شماره 

( یا تاریخ اشتغال فرد در )تاریخ تصویب قانون 20/1/1368های اجرایی از تاریخ اداری، نهایتا  دستگاه

  .محیط رادیولوژی مکلف به اصالح احکام پرسنل ذینفع گردیدند

  کمک هزینه عائله مندی و اوالد شاغلین و بازنشستگان

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

و همچنین زنان مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و از کارافتاده باشد و 

به ک همان سال گروه یا ـدرصد حقوق مبن 70خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان خود می باشند 

د ـفرزن رـبه ازاء هگروه یک همان سال ا ـد حقوق مبنـدرص 14ائله مندی و ـعنوان کمک هزینه ع

 20حداکثر سن برای اوالد ذکور ( به عنوان کمک هزینه اوالد پرداخت می گردد .فرزند 3)حداکثر تا 

والد اناث زمان ازدواج ای اسال و بر 25سال و به شرط ادامه تحصیل و ارائه گواهی اشتغال به تحصیل 

قانون نظام  9ماده . )اوالد معلول که قادر به انجام کار نباشند از شرط سنی معاف می باشند .خواهد بود

 هماهنگ پرداخت(

  سال 60و اوالد بازنشستگان باالی کمک هزینه عائله مندی 

سـال سن و بیشـتر    60دارای کمک هزینه عائله مندی و اوالد برای بازنشستگان کشـوری و لشکـری که  

، ماهانه میزان مقرر دریافتی مطابق قانون ( عالوه برمین از کار افتاده )بدون شرط سنیباشند و مستخدمی

( حداقل حقوق مبنای جدول ماده یک %120عادل یکصد و بیست درصد )مه عائله مندی کمک هزین

فرزند( معادل سی  3ه ازای هر فرزند )حداکثر قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حق اوالد ب

  8ماده  3به استناد تبصره ) گردد.%( حداقل حقوق مبنای جدول مذکور، پرداخت می 35و پنج درصد )

 (27/11/1370قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 

 العاده تعدیل فوق

ه مورخ  19725/37150و 28/1/1386ه مورخ  37150ت /11008نامه های شماره  تصویب دراجرای

ی که مجموع حقوق و مزایای آنان )شامل حقوق، جهت مستخدمین ت محترم وزیرانأهی 12/2/1386

العاده العاده مخصوص، فوقالعاده جذب، فوقالعاده شغل، تفاوت حداقل دریافتی، فوقتفاوت تطبیق فوق

( % 300به میزان ) انهیماه سه میلیون ریال باشد( معادل یا کمتر از العاده محرومیت از مطبویژه و فوق

 مشاغل رسته بهداشتی درمانی جهت ( قانون نظام هماهنگ1حقوق مبنای جدول موضوع ماده ) حداقل

عنوان  به  ( ریال272400(  جهت مشاغل سایر رسته ها معادل )%150) و ( ریال544800) معادل

 .دیگردبرقرار  1/1/1386  تاریخ از العاده تعدیلفوق

 (الی)ر ایمجموع حقوق و مزا فیرد
 (الی)ر لیالعاده تعدمبلغ فوق

 یدرمان یبهداشت رسته

 (الی)ر لیالعاده تعدمبلغ فوق

 رسته ها ریسا

 272400 544800 3300000کمتر از  1
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2 
3599999 

3300000 
490320 245160 

3 
3899999 

3600000 
435840 217920 

4 
4199999 

3900000 
381360 190680 

5 
4499999 

4200000 
326880 163440 

6 
4799999 

4500000 
272400 136200 

7 
5099999 

4800000 
217920 108690 

8 
5399999 

5100000 
163440 81720 

9 
5699999 

5400000 
108960 54480 

10 
5999999 

5700000 
54480 27240 

11 - - - 

 

العاده تعدیل ایشان خیلی اندک یا صفر اجرایی که مبلغ فوقدر دستگاههای آن دسته از کارکنان شاغل 

های یران طی دادنامهوز هیأت 1386بود به دیوان عدالت اداری شکایت نموده و در نهایت مصوبه سال 

 .ومی دیوان عدالت اداری لغو گردیدعم هیأت 26/12/1386مورخ  1551 – 1507شماره 

یک عدد ثابت طبق جدول ذیل به العاده تعدیل را به عنوان فوق  7/3/87زیران طی مصوبه مورخ و هیأت

 .العاده جذب اضافه نمودفوق

العاده جذب باستناد مصوبه شماره به فوق افزوده شده لیالعاده تعدجدول محاسبه فوق

 1/1/1387  خیاز تار رانیمحترم وز هیأت 7/3/1387هـ مورخ 39916ت /35095

 رسته ها ریسا یدرمان یرسته بهداشت ردیف

 

العاده فوق

سال  لیتعد

86 

 مبلغ مقطوع

سال گذشته  لیالعاده تعدفوق

 1387در سال  %25 شیبا افزا

العاده فوق

 لیتعد

 86سال 

 مبلغ مقطوع

سال گذشته با  لیالعاده تعدفوق

 1387% در سال  50 شیافزا

1 544800 681000 272400 408600 

2 490320 612900 245160 367740 
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3 435840 544800 217920 326880 

4 381360 476700 190680 286020 

5 326880 408600 163440 245160 

6 272400 340500 136200 204300 

7 217920 272400 108960 163440 

8 163440 204300 81720 122580 

9 108960 136200 54480 81720 

10 54480 68100 27240 40860 

 العاده مخصوص کارکنان پیمانی فوق

که شرایط بازار کار اقتضاء نماید برای استخدام پیمانی برخی از افـراد بـا تخـصص هـای ویژه درصورتی

وضـوع قـانون های م العادهترای تخصصی، عالوه بر حقوق و فوق، فوق لیسانس ودکسانسو با مدرک لی

شــود. العــاده مخــصوص پرداخــت مــیان فــوقداخــت وجهــی تحــت عنــونظــام هماهنــگ پر

العاده یاد شده با پیشنهاد وزیر با باالترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب شورایی مرکب از میــزان فوق

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

  .دتعیین خواهد ش

( 1العاده موضـوع تبـصره )به منظور جذب و نگهداری کارکنان برجسته و فعال پرداخت فوق: 2تبصره

براسـاس نتـایج ارزیـابی (  %40ایـن ماده بنا به تشخیص وزیر یا باالترین مقام دستگاه، تا چهل درصـد )

 .بالمانع است گرددعملکـرد مستخدمین پیمانی که میزان آن در قرارداد پیمانی تعیین می

ریزی کشور برای کارکنان برجسته و ربط در سازمان مدیریت و برنامهیید کمیته ذیأالعاده با تاین فوق

 .درصد قابل افزایش است 60فعال تا 

 

 ها العادهسایر فوق

، 39و  38غل مذکور به استناد ماده العاده شتوانند عالوه بر فوقوزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می

 :اده هایی به شرح زیر پرداخت کنندالعفوق

 العاده اضافه کارفوق

 لعاده بدی آب و هوا افوق

 العاده محرومیت از تسهیالت زندگی و نوار مرزیفوق

 العاده محل خدمتفوق 

 العاده روزانهفوق
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 15901ت /11192نامه شماره  تصویب): حیط کار: شرایط محیطی غیر متعارفالعاده سختی شرایط مفوق

 (وزیران هیأت 12/9/74ه مورخ 

 12/9/74ه مورخ  15901ت /11192نامه شماره تصویب): نوبتهای غیر متعارف :العاده نوبت کاریفوق

 (وزیران هیأت

 اضافه کار 

اداری با دستور کتبی مقام العاده اضافه کار منحصرا  به مستخدمینی که عالوه بر ساعات کار فوق -1ماده

 .شوددهند پرداخت میکار اضافی انجام میدار صالحیت

کرد از پنجاه العاده اضافه کار ساعتی که در یک ماه به مستخدم می توان پرداخت حداکثر فوق –2ماده

 .ساعت تجاوز نمی کند

، پرداخت اضافه دولتی مؤسسهدر موارد ضروری و استثنائی با اجازه شخص وزیر یا شخص رئیس  :تبصره

 .ک سال تقویمی امکان پذیر می باشدپنج ساعت و حداکثر شش ماه در یکار تا هشتاد و 

العاده اضافه کار هر ساعت معادل با فوق –3ماده
1

175
، مزایای مستمر مجموع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق 

 .و یا مزایای موقت شغل مستخدم است

فتاد و پنجم مجموع اجرت و هالعاده اضافه کار هر ساعت مستخدم پیمانی معادل با یک صدفوق -4ماده

 (2/7/48مورخ  23992نامه شماره تصویبباشد.  )العاده مخصوص و ماهانه او میو فوق

 صالحیه در روند پرداخت اضافه کارا

العاده العاده شغل و تفاوت تطبیق و فوقحقوق و فوق 160/1مورد بحث معادل العاده مبنای محاسبه فوق

 .ساعت در ماه است 175حداکثر باشد و میزان آن می جذب

 (محترم وزیران هیأت 20/2/84ه مورخ  32927ت /8133نامه شماره تصویب)

 بدی آب و هوا

العاده ب و هوا انجام وظیفه می کنند فوق: به  مستخدمینی که در نقاط بد آ العاده بدی آب و هوافوق

ت أهی 14/1/74هـ مورخ 515ت/20272نامه شماره ضمیمه تصویب 2بدی آب و هوا طبق جدول شماره 

 محترم وزیران بشرح زیر و براساس حقوق مبناء گروه مربوط پرداخت می شود.

 درجه نقاط یک دو سه چهار

 العاده بدی آب و هوامیزان فوق 5% 10% 17% 25%
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 و نوار مرزی  محرومیت از تسهیالت زندگی 

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

الذکر نامه فوقالعاده محرومیت از تسهیالت زندگی طبق جدول شماره یک تصویبالزم زندگی است فوق

 شود. قوق مبناء گروه مربوطه پرداخت میبشرح زیر و براساس ح

حقوق مبناء گروه مربوطه  %10نمایند به میزان خـدمت می نهـای مـرزی مستخـدمینـی که در دهستا

 شوند.العاده نوار مرزی بهره مند میاز فوق

 نه هشت هفت شش پنج چهار سه دو یک محرومیت گروه

 %50 %45 %40 %35 %30 %25 %20 %15 %10 العادهمیزان فوق

 العاده محل خدمتفوق
ای در ای در یک شهرستان به نقطهموجب احکام رسمی از نقطهمستخدمینی که محل جغرافیایی خدمت آنان به 

)به  حقوق مبناء گروه مربوطه و حداکثر به مدت پنج سال در هر محل %5یابد  به میزان شهرستان دیگر تغییر می

 .شوندالعاده محل خدمت بهره مند میاز فوق استثنای استان تهران(

 العاده روزانهفوق( 5

ه خارج از محل خدمت خود عنوان مامور جهت انجام وظیفه موقت در داخل کشور بهمستخدمینی که ب

شوند العاده( بهره مند میموریت با فوقأالعاده روزانه )ماچار به توقف شبانه هستند از فوقشوند و ناعزام می

ق( استخدامی کشور )ساب سازمان امور اداری و 18/2/78مورخ  73935/11که براساس بخشنامه شماره 

حداقل عدد جدول حقوق قانون نظام هماهنگ پرداخت  2/1العاده روزانه معادل میزان فوقبه حداکثر 

 تعیین گردیده است. 

أموریت خود نباشد، نامه مذکور در صورتی که مستخدم ناچار به توقف شبانه در محل مآئین 2طبق ماده 

موریت أکه محل م، مشروط بر اینودشماده یک به وی پرداخت می العاده روزانه مذکور درنصف فوق

العاده روزانه در حل خدمت مستخدم فاصله داشته باشد. مدت مأموریت با فوقکیلومتر با م 30حداقل 

یا  لیاه در یک سال تقویمی اعم از متواحکم صادره تعیین خواهد شد و در مورد هر مستخدم از شش م

، به تشخیص وزیر یا باالترین نوع کار آنها ایجاب می نماید متناوب تجاوز نخواهد کرد. در مورد مشاغلی که

 . ماه بالمانع است 9مقام مؤسسه افزایش این مدت تا 

بیشتر از مدت  هرگونه تخلف در انجام مأموریت بصورت مأموریت غیر واقعی و پرداخت فوق العاده روزانه

، موجب  تصرف در اموال عمومی و دارای عواقب شرعی و قانونی است و پیشنهاد مأموریت انجام شده

 .تأیید کننده و دریافت کننـده متخلف شناخته می شوند ،کننده

  العاده سختی شرایط محیط کارفوق( 6

 (نت محترم وزیراهیأ 9/8/1366مورخ هـ  630ت/54910نامه شماره تصویب) 
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العاده سختی شرایط محیط کار فقط به مستخدمینی که در شرایط غیر متعارف محیط کار به تشخیص فوق

 . فه می باشند قابل پرداخت می باشدسازمان اداری و استخدامی کشور مجبور به انجام وظی

ایت وجود رع گیرد که بابه متصدیان مشاغلی تعلق می، 39نامه اجرایی بند خ ماده آئین 1بر اساس ماده 

 .عوامل نامطلوب قرار گرفته باشند ، در معرض ابتال به بیماریها یاشرایط ایمنی و بهداشتی مربوط

  کته مهم:ن

( قابل پرداخت ع پست سازمانی و واحد محل خدمت )هر دو شرط با همالعاده فوق بر اساس محل وقوفوق

 می باشد.

قوق مبنای مربوطه برای کارمند رسمی و پیمانی در درصد ح 65 تا 5العاده مورد اشاره بر اساس فوق

 .پرداخت گردید  29/12/85تا تاریخ  قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

حقوق مبنا و باشد )حقوق می %25مبنای محاسبه کارشناسان بهداشت محیط دارای کارت بازرسی ویژه 

 افزایش سنواتی( .

العاده سختی شرایط محیط کار از امناء مشترک وزارت متبوع، درصدهای فوق هیأتبر اساس مصوبه 

 :به شرح ذیل اصالح و برقرار گردید 1/1/1386تاریخ 

 العاده سختی شرایط محیط کارجدول درصد فوق

 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 درصد قبلی

 100 92 85 77 70 62 54 46 39 31 23 15 8 درصد جدید

 العاده نوبتکاریفوق( 7

صورت کشیک یا هصورت غیرمنظم و بر حسب نوبت بهمینی که بنامه فوق مستخدآئین 8ا بر ماده بن

، مشمول این آیین دار انجام مسئولیت هایی باشنددر هریک از حاالت زمانی فوق عهدهعناوین مشابه آن 

 .اضافه کار ساعتی برخوردار خواهند شدنامه نبوده و با رعایت مقررات مربوط از فوق العاده 

صورت کشیک یا همینی که بصورت غیر منظم و بر حسب نوبت بنامه فوق مستخدآئین 8بنا بر ماده 

-هایی باشند، مشمول این آییندار انجام مسئولیتدر هریک از حاالت زمانی فوق عهدهعناوین مشابه آن 

 العاده اضافه کار ساعتی برخوردار خواهند شد. قه و با رعایت مقررات مربوط از فونامه نبود

 العاده نوبتکاریفوق درصدجدول 

درصدجدید 

1/1/86 

درصد

 قبلی
 ردیف های غیرمتعارفزمان

40% 20% 
عصرتا شب و شب  -)صبح تا عصرسه نوبتی منظم چرخشی 

 (تا صبح
1 
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 2 شب تا صبح( -دو نوبتی چرخشی منظم )صبح تا عصر 15% 30%

 3 شب تا صبح ( –دو نوبتی منظم ) عصرتا شب  20% 40%

 4 صبح تا عصر ( –دو نوبتی منظم ) شب تا صبح  15% 30%

 5 یک نوبتی دائم ) عصر تا شب ( 10% 20%

 6 یک نوبتی دائم )شب تا صبح ( 25% 50%

 7 صورت متناوبهترکیب دو یا چند حالت از حاالت فوق ب 15% 30%

به ماخذ حقوق و پایه در قانون استخدام  29/12/1373لغایت  1/1/1370کلیه مبالغ فوق از تاریخ  :نکته

 .بنای گروه مربوطه برقرار گردیدندبر اساس حقوق م 1/1/1374کشوری و از تاریخ 

 سایر قوانین مرتبط با ایثارگران  

 13/09/1368 آزادگان مصوب قانون حمایت از(  1

 مفقوداالثر کارافتاده و از جانباز -قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید نامه اجرایی( آئین2

 وزیران( هیأت 2/7/73مورخ  245ت /9866نامه شماره تصویب)

 قانون حالت اشتغال با و... جانباز –( تطبیق وضع کارکنان غیررسمی شهید 3

استخدامی کشور دستورالعمل اداری و  سازمان امور 27/11/1375مورخ 41-53400( بخشنامه شماره4

 اجرایی طرح فراخوانی بسیج

سازمان  امور اداری  و   20/05/1371د مورخ /2727امتیازات استخدامی ایثارگران موضوع بخشنامه ( 5

 استخدامی

 13/09/1368 قانون حمایت ازآزادگان مصوب( 1

محوله در طول جنگ تحمیلی و موریت أگردد که به سبب ماسرای آزادشده به کسانی اطالق می -1ماده

انقالب اسالمی و استقالل و تمامیت ارضی کشور جمهوری اسالمی توسط عوامل دشمن  جهت دفاع از

 اسیر گردیده و پس از مقاومت دلیرانه آزاد شده باشند. در داخل یا خارج از کشور

از  شاغل بوده و یا بعد ههااسارت در دستگا مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از اینکه قبل از -13ماده

سابقه خدمت رسمی و مرتبط با تمایل آنان به ازای هرسال اسارت دوسال به عنوان  اسارت شاغل شوند

گرفت و دستگاه ذینفع موظف است کسورات  خواهد گردد و از هرلحاظ مورد محاسبه قرارتلقی می

 نشستگی ذیربط پرداخت نماید.بینی و به صندوق های بازپیش قانون سال بعد بازنشستگی را در

 1386قانون بودجه کل کشور سال 20تبصره (ع)بند
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قانون حمایت از آزادگان  (13های استحقاقی آزادگان شاغل درطول ایام اسارت که بر اساس ماده )مرخصی

محاسبه و ذخیره شده است براساس آخرین حقوق و  برابر پس از ورود به کشور سنوات خدمتی آنان دو

 همچنین آزادگانی که پس از اسارت شاغل شده اند نیز از این مزایا بود. مزایای فرد قابل پرداخت خواهد

 برای مدت اسارت بهره مند خواهندشد.

 ازکارافتاده ومفقوداالثر -جانباز -قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید  نامه اجرای( آئین2

 وزیران( هیأت 2/7/73مورخ  245ت /9866نامه شماره ) تصویب

  رودنامه به جای عبارت های مشروح مربوط به کار میهای اختصاری زیر در این آئینواژه -1ماده

قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقوداالثر انقالب و جنگ  قانون: (الف

 1372مصوب  -تحمیلی

  کلیه نیروهای مسلحو  1370مصوب  دستگاههای مشمول کلیه :دستگاه (ب

کسانی که حسب  :جانباز از کار افتاده کلی و آزادگان جانباز از کار افتاده کلی (ج

و جانبازان انقالب اسالمی یا ستاد رسیدگی به  مستضعفانمورد بنا به تشخیص مرجع های صالح )بنیاد 

ته شده و قادر به کار شناخ امور آزادگان یا مرجع های ذی صالح نیروهای مسلح( از کار افتاده کلی

  د.نباشن

یید بنیاد شهید انقالب اسالمی شهید یا مفقوداالثر شناخته أشهید و مفقوداالثر: افرادی که بنا به ت (د 

  شوند

( 134و مفقوداالثر در نیروهای مسلح با پیشنهاد کمیسیون های موضوع ماده ) تعیین شهید -تبصره

و  1366مصوب 120  و ماده -1370 مصوب –قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

  .تایید بنیاد شهید انقالب اسالمی صورت میگیرد

مورخ  5173موضوع نامه شماره  ) کل قوادر صورت بروز اختالف نظر مطابق تدبیر مقام معظم فرماندهی 

 . شوداقدام می ( ستاد کل نیروهای مسلح 11/11/1369

پست یا شغل سازمانی با نام: مجموعه مشاغل مرتبط با پست های متناسب با مشاغل قبلی مشموالن  (هـ

قانون است که بنا به پیشنهاد دستگاه مربوط به تایید مرجع های ذی صالح تصویب کننده تشکیالت 

  .دستگاه مربوط برسد

 . مستخدمان نیروهای مسلح: مستخدمان ثابت و پیمانی نیروهای مسلح (و

، جانبازان از کارافتاده کلی و آزادگان جانباز از کارافتاده کلی که حقوق وظیفه ها شهدا، مفقوداالثر -2ماده

یا مستمری آنان حسب مورد براساس قانون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماهان وراث شهدا و 

            هید انقالب اسالمیمفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و کارمندان کشوری به بنیاد ش

 .برقرار شده یا میشود، مشمول این آئین نامه هستند( 1364مصوب ) 

 . علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و قضات نیز مشمول این آئین نامه هستند هیأتاعضای  -تبصره



 «حقوق و مزایا»، ظام اداری در حوزه سالمتن                                                                                       60

کلی، آزادگان از کارافتاده حقوق و مزایای حالت اشتغال آن دسته از شهدا، جانبازان از کارافتاده  -3ماده

هستند پس از کسر حق بیمه مقرر واریز آن  کلی و مفقوداالثرهایی که مستخدم دولت نبوده یا مشمول

  .شودبه صندوق تامین اجتماعی توسط بنیاد شهید انقالب اسالمی پرداخت می

حقوق بازنشستگی، وظیفه یا مستمری افراد یاد شده یا بازماندگان آنها توسط سازمان تامین  -تبصره

 .شوداجتماعی برقرار و پرداخت می

کلیه دستگاهها مکلفند اطالعات و مدارک مورد نیاز برای ایجاد پست ها یا مشاغل سازمانی با نام  -4ماده

  د.دستگاه مربوط قرار دهنکیالت را در اختیار مرجع های ذی صالح تصویب کننده تش

پست ها یا مشاغل یاد شده عالوه بر پست های سازمانی مصوب، به مجموعه تشکیالت دستگاه  -1تبصره

شود و با فوت عادی یا رسیدن سنوات خدمت مقرر و بازنشسته تلقی شدن مشموالن ذی ربط افزوده می

  .شودکیالت تفصیلی دستگاه حذف میاین آئین نامه ، پست ها و مشاغل مزبور از مجموعه تش

در صورت ادغام، انحالل یا واگذاری دستگاهها ، پست ها و مشاغل با نام موضوع این ماده به  -2تبصره

مجموعه تشکیالتی دستگاه اصلی یا مادر منتقل می شود و در مورد دستگاههائی که از دستگاهی جدا و 

  .شودمربوط عمل میبه دستگاه دیگری ملحق می شوند مطابق مصوبه 

نامه همانند حقوق حالت اشتغال مشموالن این آئین ( 30/6/1372) از تاریخ تصویب قانون  -5ماده

شود و مستخدمان مشمول با رعایت ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل از تعیین میمستخدمان شاغل همتر

یابند و همواره از امتیاز دو گروه با انتصاب در پست ها یا مشاغل با نام به گروه های مربوط تخصیص می

کنند. مشموالن یاد شده فقط از حقوق و افزایش یا درجه باالتر از گروه یا درجه استحقاقی استفاده می

، کمک هزینه عایله مندی و اوالد و کمک هزینه غل، تفاوت تطبیق حقوق )حسب مورد(العاده شفوق

 تا استخدام آغاز از -شود می پرداخت مربوط اتمقرر اساس بر که –مسکن در خصوص نیروهای مسلح 

وردار می شوند برخ مشابه شاغالن مانند مربوط مقررات رعایت با بازنشستگی عمومی شرایط به رسیدن

تحت تکفل از صندوق بازنشستگی مربوط  عائله و پس از آن حسب مورد حقوق بازنشستگی یا مستمری 

 .به آنها پرداخت می شود

از مشموالن این آئین نامه که تا پیش از تصویب قانون با سنوات خدمت افزون بر سی آن عده  -تبصره

( قانون نظام هماهنگ 2( ماده )4سال بازنشسته شده باشند با رعایت مقررات مربوط مشمول تبصره)

  د.ایش سنواتی مضاعف استفاده می کننپرداخت کارکنان دولت هستند و از افز

( قانون واگذاری 3اسالمی مکلف است کسور بازنشستگی موضوع تبصره ) بنیاد شهید انقالب -6ماده

پرداخت حقوق و مزایای ماهانه وراث شهدا و مفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و کارمندان 

را به صندوق های دستگاه های ذی ربط مسترد  ( 1364مصوب )  کشوری به بنیاد شهید انقالب اسالمی

  .کند
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ر صورتی که کسور بازنشستگی یاد شده صرف پرداخت حقوق مشموالن قانون واگذاری د -تبصره

پرداخت حقوق و مزایای ماهانه وراث شهدا و مفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و کارمندان 

کشوری به بنیاد شهید انقالب اسالمی شده باشد، بودجه الزم برای پرداخت حقوق مشموالن این آئین 

 .شوده در مورد صندوق های بازنشستگی مربوط در بودجه کل کشور پیش بینی و پرداخت مینام

حقوق حالت اشتغال مشموالن این آئین نامه تا رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی براساس  -7ماده

ستگاه ذی ربط و با رعایت معافیت سور ضوابط و مقررات د شت ک شمول بردا سب مورد م های مقرر ح

  .، بیمه و مالیات( استیقانونی)بازنشستگ

کسور بازنشستگی شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی و آزادگان جانباز از کار افتاده کلی و  -تبصره

مفقوداالثرها از تاریخ شهادت یا جانبازی یا اسارت یا مفقوداالثر شدن تا تاریخ اجرای قانون طبق ضوابط 

ی یا وظیفه پرداخت شده در این مدت ، توسط دولت به صندوق های مربوط و بر مبنای حقوق مستمر

  .شودبازنشستگی مربوط پرداخت می

در تعیین گروه یا افزایش سنواتی استحقاقی و عناوین مشابه مشموالن این آئین نامه، مدت  -8ماده

دولت به عنوان استفاده از حقوق وظیفه تا تاریخ تطبیق وضع با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان 

نامه ( آئین8پس از آن بر اساس ماده ) گیرد ومورد محاسبه قرار می %3سابقه خدمت قابل قبول بر مبنای 

  .در هر سال است %5اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت 

نامه از تاریخ تصویب قانون بر مبنای آخرین شغل یا پست مورد تصدی زمان مشموالن این آئین -9ماده

ال فقط با استفاده از دو گروه یا درجه باالتر از گروه یا درجه استحقاقی مربوط موضوع قانون تطبیق اشتغ

( قانون نظام هماهنگ پرداخت 3( ماده )4( و )3داده می شوند و در مواردی که به موجب تبصره های )

  د.از یاد شده نیستناز امتیاز دو گروه تشویقی برخوردار شده باشند مجاز به استفاده مضاعف از امتی

ارتقای گروه مستخدمان مشمول این آئین نامه به گروه ها یا درجات یا عناوین مشابه که با  -10ماده

توجه به مقررات استخدامی مربوط مستلزم کسب امتیازهای خاص )بر اساس سیستم های امتیازی( یا 

 .شودطی دوره های آموزشی است بدون رعایت شرایط مزبور انجام می

حقوق حالت اشتغال آن عده از مشموالن این آئین نامه که در زمان تصدی مقامات موضوع  -11ماده

از آنان ، شهید ، جانباز از کار افتاده کلی یا انون نظام هماهنگ پرداخت یا همتر( ق1( ماده )2تبصره )

مقامات شاغل تعیین آزاده جانباز از کارافتاده کلی شده باشند بر اساس عدد مبنای مربوط و همانند 

  .شودمی

مستخدمان بازنشسته شهید، جانباز از کار افتاده کلی، آزاده جانباز از کارافتاده کلی و مفقوداالثر  -12ماده

انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی با استفاده از امتیاز دو گروه یا درجه باالتر موضوع قانون یا قانون نظام 

 .شوندتلقی میهماهنگ پرداخت همچنان بازنشسته 
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در مواردی که جانبازان از کارافتاده کلی وآزادگان جانباز از کار افتاده کلی قبل از رسیدن به  -13ماده

زنشستگی حقوق وظیفه یا شرایط عمومی بازنشستگی فوت کنند از تاریخ فوت تا رسیدن به سن با

 .اخت می شودربط بر اساس مقررات استخدامی دستگاه مربوط تعیین و پردمستمری ذی

در صورتی که حیات مفقوداالثر موضوع قانون حین استفاده از حقوق حالت اشتغال محرز شود،  -تبصره

 .از زمان احراز با آنان بر اساس مقررات مربوط رفتار می شود

کفل تدر کلیه دستگاه های مشمول این آئین نامه ، حقوق وظیفه یا مستمری وراث اناث تحت  -14ماده

س از اختیار شوهر مطلقه شده اند پس از تایید وقوع طالق و ضرورت آن توسط بنیاد شهید شاهد که پ

 .شودانقالب اسالمی دوباره برقرار می

وراث قانونی شهدا و مفقودین موضوع قانون چنانچه بیش از یک شهید یا مفقوداالثر داشته  -15ماده 

اشتغال یا وظیفه یا مستمری مورث مربوط باشند فقط میتوانند به انتخاب خود از یک حقوق حالت 

 .استفاده کنند

  ز:( قانون عبارتند ا2موضوع تبصره )افراد تحت تکفل  -16ماده

می و مادر و پدری که در کفالت مشموالن این آئین نامه بوده اند، ئفرزندان، نوادگان، یا زوجه دا -الف

 :بودن شرایط زیرهمچنین نوادگانی که در کفالت ایشان بوده اند با دارا 

فرزندان و نوادگان پسر از بیست سال کمتر داشته باشند مگر اینکه به موجب مدارک مثبته در یکی  -1

از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش رسمی عالی مشغول تحصیل باشند که در این صورت نیز حقوق وظیفه 

  .شودآنان در پایان بیست و پنج سالگی قطع می

فرزندان و نوادگان دختر تا بیست سالگی به شرط نداشتن شوهر ، ولی اگر به موجب مدارک مثبته  -2

در یکی از دانشگاه ها یا مؤسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و شوهر نداشته باشند 

 .شودسالگی قطع می 25حقوق وظیفه آنان در پایان 

 .مادر، به شرط نداشتن شوهر -3

  .می، تا زمانی که شوهر اختیار نکرده باشدئاعیال د -4

 .شوهر، در صورتی که علیل و از کارافتاده و در کفالت عیال خود باشد -5

فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص العضو مشموالن این آئین نامه که قادر انجام کار نباشند در تمام  -6

 .مدت عمر

کفالت مشموالن این آئین نامه بوده و قادر به انجام کار برادر و خواهر علیل یا ناقص العضو که در  -ب

 ..نباشند در تمام مدت عمر

( 20نامه بوده اند تا پایان )خواهر )به شرط نداشتن شوهر( و برادری که در کفالت مشموالن آئین -ج

سالگی، مگر اینکه بموجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه ها یا مؤسسات آموزش رسمی عالی مشغول 

 .سالگی 25تحصیل باشند و در این صورت تا پایان 
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( سالگی 25( سالگی یا )20فرزندان دختر و خواهر تحت تکفل در صورتی که پس از پایان ) -1تبصره

مین زندگی خود درآمدی نداشته أیید بنیاد شهید انقالب اسالمی برای تأشوهر نداشته و با ت حسب مورد

  .باشند، تا زمانی که درآمد ندارند

کننده تشخیص مصادیق افراد تحت تکفل پس از طی تشریفات قانونی با دستگاه پرداخت -2تبصره

  .حقوق حالت اشتغال یا بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری است

 قانون حالت اشتغال و...با جانباز –تطبیق وضع کارکنان غیررسمی شهید 

و سازمان امور اداری  09/12/1376مورخ  4805/45/2و  20/02/1374مورخ 41/ 4765بخشنامه های )

 (استخدامی کشور

 %5بر عالوه گرانقدر هداش و آزاده –ازکارافتاده کلی تعیین تکلیف قطعی جانباز تا عزیزان مفقوداالثر -1

 8ردیف  (2تبصره ج و الف و افزایش سنواتی تشویقی موضوع بندهای ) %6افزایش سنواتی استحقاقی از 

ارزشیابی  بوده و همچنین در  برخوردار نیزحسب مورد 20/05/1371د مورخ /2727بخشنامه شماره 

العاده شغل موضوع فوق%20کارکنان از  لقی شده و خارج از آمار ارزشیابیساالنه خدمت آنان برجسته ت

  استفاده خواهندکرد. 28/02/1372د مورخ -1230بخشنامه شماره

آزاده جانباز ازکارافتاده کلی مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمین  جانبازان از کارافتاده کلی و -2

در صورت اخذ مدرک تحصیلی جدید پس از شمول قانون بر آنها می توانند  30/06/1372شهید مصوب 

 تیاز یک مقطع تحصیلی باالتر استفاده نمایند.از ام

مرخصی استحقاقی سالیانه  شاغلین از مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ... همانند -3

و حقوق و مزایای مرخصی های ذخیره شده آنان به هنگام بازنشستگی قابل پرداخت  شد برخوردار خواهند

 می باشد.

مستخدمین  حقوق مستخدمین حالت اشتغال همانند (30/02/1372قانون )تاریخ تصویب  از -5ماده

 گردد.توسط دستگاه ذیربط تعیین می شاغل همتراز

     کمک هزینه _تفاوت تطبیق حقوق  ،فوق العاده شغل ، افزایش سنواتی ،حقوق مشموالن یادشده از

زمان برقراری در  العاده جذب ازوقجمله ف از هزینه مسکن و سایر مزایای مستمر ،مندی و اوالد عائله

 با رعایت  مقررات مربوط همانند (استخدام تا رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی آغاز از )مشاغل مربوط

 شاغالن مشابه برخوردار می شوند.

تصدی زمان  تاریخ تصویب قانون برمبنای آخرین شغل یا پست مورد مشموالن حالت اشتغال از -9ماده

درجه باالتر از گروه یا درجه استحقاقی مربوط موضوع قانون تطبیق  گروه یا استفاده از دو با اشتغال فقط

قانون نظام هماهنگ پرداخت  (3) ماده (4) و (3در مواردی که به موجب تبصره های ) داده می شوند و

 شده نیستند.به استفاده مضاعف از امتیاز یاد گروه تشویقی برخوردار شده باشند مجاز از امتیاز دو
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نامه به گروهها یا درجات یا عناوین مشابه که با توجه اء گروه مستخدمان مشمول این آئینارتق -10ماده

( یا طی دوره ی خاص )براساس سیستم های امتیازیبه مقررات استخدامی مربوط مستلزم کسب امتیازها

 های آموزشی است بدون رعایت شرایط مزبور انجام می شود.

سازمان اموراداری و استخدامی کشور  27/11/1375مورخ 41-53400ه شماره( بخشنام4

 موضوع دستورالعمل اجرایی طرح فراخوانی بسیج

 :تعاریف

سال عضویت 4این دستورالعمل کلیه نیروهایی هستند که حداقل  بسیجیان در از منظور :بسیجیان -الف

مستمر در گردانهای عاشورا و الزهرا داشته و مراتب عضویت آنها به تائید فرماندهی نیروهای  فعال و

 مقاومت بسیج در شهرستانها رسیده باشد.  

 :امتیازات

 خواهند یک گروه ارفاقی بهره مند عناوین مشابه از سایر ثابت یا -استخدام رسمی از بسیجیان بعد -2

 شد.

مدت  28/07/1372عناوین مشابه از تاریخ تصویب مصوبه  سایر ثابت یا –مستخدمین رسمی  :تبصره

سال در گردانهای فوق عضویت فعال و مستمر داشته باشند از یک گروه ارفاقی بهره مند خواهند شد 4

 گردد. در طول خدمت به بسیجیان اعطا می گروه مذکور فقط برای یک بار

سازمان  امور اداری  و   20/05/1371د مورخ /2727ه امتیازات استخدامی ایثارگران موضوع بخشنام

     استخدامی

     بود. خواهند برخوردار کلیه آزادگان و جانبازان از امتیازات یک مقطع تحصیلی باالتر-1

 %40حداکثر تا جانبازان -مفقودیت یا اسارت سابقه سال سه حداکثر تا مفقودین و اسراء –آزادگان -2

 زمانی فاصله در جبهه در متناوب ماه 9 یا متوالی خدمت سابقه ماه 6 حداقل با رزمندگان– ازکارافتادگی

همواره از یک گروه تشویقی باالتر از گروه استحقاقی خود برخوردار  29/05/1367 لغایت 31/06/1359

    خواهند شد. 

 از %40 از بیش با جانبازان – مفقودیت یا اسارت سابقه سال 3 از بیش با مفقودین و اسراء –آزادگان -3

ه از دو هموار الذکرفوق زمانی فاصله در جبهه در خدمت سابقه سال 3 از بیش با رزمندگان– کارافتادگی

     گردند.ز گروه استحقاقی خود برخوردار میگروه تشویقی باالتر ا

   خواهد شد.مورد آزادگان و جانبازان پس از اعمال بند یک اعمال  در 3و2امتیازات بندهای 

 اداری و استخدامی کشور سازمان امور 06/06/1375مورخ  22400/41/2به موجب بخشنامه  :تبصره

در صورت اجتماع عوامل رزمندگی، جانبازی، اسارت و مفقودیت اعطای گروه تشویقی به ایثارگران 

 گروه مجاز می باشد. 2موصوف حداکثرتا سقف 
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مقطع تحصیلی باالتر و گروه شغل مربوطه تعیین و پرداخت خواهد میزان فوق العاده شغل بر اساس  -4

 گردید.

صورتیکه مستخدم نتواند به دالیل زیر از امتیاز مقطع تحصیلی باالتر استفاده نماید یک گروه  در -5

 عالوه بر گروه استحقاقی مستخدم به وی اعطاء می شود.

 تصدی مورد شغلی رشته ازاحر شرایط در باالتر تحصیلی مدرک بینی پیش عدم –الف

 در مورد دارندگان مدرک تحصیلی دکتری()مثال   عدم وجود مقطع تحصیلی باالتر -ب

 از داشتن مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی یا دوره تکمیلی نهضت سوادآموزی یا تحصیالت کمتر -ج

 آن

به  29/05/1367لغایت  31/06/1359گروه ورودی افرادی که در طول جنگ تحمیلی از تاریخ  -7ماده

مدت حداقل یک سال متوالی یا متناوب در جبهه های نبرد حق علیه باطل مسئولیت فرماندهی گروهان 

   را داشته اند به شرح زیر تعیین می گردد: باال به 

سال فرماندهی  2 )یا هی گروهان تا سطح گردان و عناوین همترازگروه ورودی افرادی که فرماند -الف

   تعیین شده است. 6( را به عهده داشته اند همانند متصدیان مشاغلی است که گروه ورودی آنان دسته

به عهده  عناوین همتراز و باالتر  گروه ورودی افرادی که فرماندهی گردان تا سطح تیپ و سطوح -ب

    تعیین شده است. 7تصدیان مشاغلی است که گروه ورودی آنان داشته اند همانند م

عهده داشته اند همانند  بر عناوین همتراز را و گروه ورودی افرادی که فرماندهی تیپ و سطوح باالتر -ج

    تعیین شده است. 8متصدیان مشاغلی است که گروه ورودی آنان 

شرایط هریک از  تحصیلی و سوابق تجربی خود واجدمدرک  نظر صورتیکه مفاد مزبور از در :2تبصره

   گرفت. خواهند قرار گروه استحقاقی خود از دو گروه باالتر باشند همواره از 8 و 7- 6گروههای 

اداری و استخدامی  سازمان امور 06/06/1375مورخ 22400/41/2با توجه به بخشنامه شماره  ضمنا 

تفاده از مزایای فرماندهی یا سایر امتیازات ایثارگری مندرج مخیر به اس 7فرماندهان موضوع بند  کشور

 بخشنامه می باشند و برخورداری توامان از امتیازات مزبور مجوزی ندارد.    3و2در بندهای

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان  17میزان افزایش سنواتی تشویقی مشمولین تبصره ماده  -8بند

 گردد:دولت به ترتیب ذیل محاسبه می

 %6به میزان  23/05/1369تا تاریخ  به ازای هرسال سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه -الف

  %3به میزان  23/05/1369به ازای هرسال سابقه خدمت غیرداوطلبانه در جبهه تا تاریخ  -ب

 %6به ازای هر سال اسارت و مفقودیت به میزان  -ج

به ازای هرسال اشتغال یا ماموریت در مناطق جنگ زده که در جنگ تحمیلی تخریب یا تخلیه شده  -د

 %3به میزان  69تا پایان سال 
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به  67به ازای هرسال اشتغال یا ماموریت در مناطق جنگی  زیر آتش مستقیم دشمن تا پایان سال  -ه

 %6میزان 

برمبنای  الذکر عالوه بر افزایش سنواتی استحقاقیسنوات تشویقی در هریک از موارد فوق :1تبصره

 گردد.می آخرین گروه مربوطه اعطا

ازکارافتادگی آنان به منزله یک سال سابقه خدمت داوطلبانه در  % 10در مورد جانبازان هر  :2تبصره

 نظر افزایش سنواتی تشویقی قابل احتساب می باشد. جبهه از

دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط  تاریخ ابالغ عضویت در بسیج ازسال سابقه  هر به ازاء  -9ماده

هماهنگی سازمان اموراداری و استخدامی  با   نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی و

 عالوه بر % 3 رسید افزایش سنواتی بمیزان تا یید ستاد کل نیروهای مسلح خواهدأکشور تهیه و به ت

 گردد.استحقاقی براساس حقوق مبنای آخرین گروه مربوطه اعطا میافزایش سنواتی 

 مزایای رفاهی )کمک هزینه (

 ( )ضوابط اجرایی قانون بودجه کشور( کمک هزینه غذا 1

 (شورضوابط اجرایی قانون بودجه ک) ( کمک هزینه ایاب و ذهاب2

 ()ضوابط اجرایی قانون بودجه کشور( کمک هزینه مهد کودک 3

 ( کمک هزینه سفر و نقل و مکان 4

 ( صندوق ذخیره کارکنان5

 ( حق لباس 6

 .بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سالیانه کشور انجام می پذیرد 1،2،3موارد 

 ( کمک هزینه سفر و نقل و مکان 4

سمی قانون استخدام کشوری هزینه سفر و نقل مکان به مستخدمینی که به موجب حکم ربه استناد ماده 

محل جغرافیایی خدمت آنها از یک شهر به شهر دیگر تغییر می کند بر مبنایی که در محدوده فاصله یک 

کیلومتر  30کیلومتر و در راههای صعب العبور از  50شهر تا شهر دیگر در راههای آسفالتی و شوسه از 

 تجاوز نماید قابل پرداخت می باشد 

قانون استخدام کشوری به  86با رعایت شرایط مندرج در ماده  : هزینه سفر به افراد تحت تکفل 2ماده 

قانون استخدام کشوری و  33ازای هر نفر برای هر کیلومتر معادل یک پنجم ضریب حقوق موضوع ماده 

 اصالحات بعدی آن خواهد بود 

هزینه نامه اشتغال دارد آئینبه مستخدمینی که همسر او در یکی از دستگاههای مشمول این  :1تبصره

 .سفر از بابت همسر شاغل پرداخت نخواهد شد

های ناشی از حمل وسایل و اثاثه زندگی آنان برای جبران هزینه 2: عالوه بر هزینه سفر در ماده 3ماده 

کیلومتر باشد معادل نصف و در  150محل جدید خدمت، در صورت فاصله محل جدید از محل قبلی تا 
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شد معادل یک ماه حقوق مزایا و تفاوت تطبیق حقوقی قابل پرداخت کیلومتر با 150صورتی که بیش از 

 می باشد.

: به مستخدمینی که در محل جغرافیای غیر از محل استخدام اولیه خود بازنشسته یا از کار افتاده 4ماده 

 .نامه پرداخت می شودآئینمی شود هزینه های سفر و نقل مکان بر اساس مقررات این 

سازمان مدیریت و  10/11/79مورخ  2/10/3/46509شماره  بخشنامه) رکنانصندوق ذخیره کا( 5

 ( ریزی کشوربرنامه

انداز کارکنان دولت مصوب بانکهای عامل موظفند با رعایت کامل مفاد قانون تشکیل حساب پس -1

،نکات اجرایی این دستورالعمل را مورد هیأت وزیران 3/11/78اجرایی آن مصوب نامهو آیین 26/11/76

 .توجه قرار دهند

انداز کارکنان دولت تعیین پسنامه اجرایی قانون تشکیل حساب آیین 4بانکهای عامل به شرح ماده  -2

باشد انداز آن دسته از کارکنان دولت میدیگر هر بانک موظف به نگهداری حساب پس به عبارت شوند،می

 مؤسسه ،لیت نگهداری حسابهای دستگاه دولتی ذیربط )اعم از شرکتئومس های موجودکه طبق بخشنامه

 .( آن را بر عهده داردیا وزارتخانه دولتی

ستگاه دولتی ذیربط موظف است کلیه اطالعات پرسنلی مربوط به کارکنان خود را برای افتتاح د -3

کند، به طور کتبی به بانک اعالم نماید. عالوه بر این الزم است عامل تعیین میحساب به نحوی که بانک

ه همراه فهرست کامپیوتری )یا موارد مشابه دیگر( ضبط شده و بکلیه اطالعات مورد بحث بر روی دیسکت

لیت صحت اسامی و مشخصات کارکنان متقاضی ئومس مشخصات یاد شده در اختیار بانک عامل قرار گیرد.

 .باشدبه عهده دستگاه دولتی ذیربط می

نسبت به افتتاح حساب و تعیین شماره حساب  3بانک عامل پس از دریافت اطالعات مشروح در بند  -4

شوند کند. هر یک از مستخدمان دولتی صاحب دو حساب جداگانه میشده اقدام میبرای کارکنان معرفی

 .گردنداز هم تفکیک میکه از طریق سهم دولت و سهم مستخدم

 .............، آقای / خانمستخدمانداز سهم محساب پس (الف

  ..............، آقای / خانمانداز سهم دولتحساب پس (ب

موارد  ،کارت نمونه امضا وانداز به نام هر مستخدم دولتیبدیهی است نیازی به صدور دفترچه حساب پس

 مشابه دیگر وجودندارد.

در پایان هر ماه دستگاه دولتی ذیربط محاسبات مربوط به بندهای الف و ب ماده یک قانون تشکیل  ـ5 

اندازکارکنان دولت را انجام داده و سهم هر مستخدم دولتی تحت استخدام خود را به تفکیک حساب پس

و کل کند تعیین می فوق، 3فهرست مشخصات مندرج در بند  ،منطبق باسهم مستخدم و سهم دولت

نماید. سپس از فهرست تهیه شده یک می بطور یکجا واریز کند،مبلغ را به حسابی که بانک معرفی می

دارد. همچنین ارسال مینسخه را به طور مکتوب به همراه رسید پرداخت وجه به بانک عامل ارسال
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صحت  لیتئو. مسست( الزامی اهماهنگی بانککامپیوتری اطالعات مورد نظر )دیسکت یا موارد دیگر با 

 . محاسبات به عهده دستگاه دولتی است

های هر مستخدم دولتی واریز بانک عامل وظیفه دارد کنترلهای الزم را انجام داده و مبالغ را به حساب ـ6

 .شودیکسان به دو حساب هر مستخدم واریز می نماید. دو مبلغ

سرفصل دفتر کل برای ثبت حسابهای موضوع این دستورالعمل توسط اداره اطالعات بانکی این بانک  -7

همچنین آن بانک مکلف است تعدیالت الزم را در صورت محاسبه سپرده قانونی انجام  اعالم خواهد شد.

 .ددسپرده قانونی گر %10انداز کارکنان دولت همیشه مشمول پسدهد به نحوی که مانده حساب

( های پایان ماه هر حساب )اعم از سهم مستخدم و سهم دولتمیانگین مانده ،ماه 3در پایان هر  -8

های سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله الحساب سپردهبرمبنای نرخ سود علی شود. سپسمحاسبه می

داشت که مانده دو شود. باید توجه همان حساب منظور می ماهه تعیین شده و به بستانکار3مبلغ سود 

همیشه با هم برابر است ضمنا  مبلغ سود  حساب سهم دولت و سهم مستخدم برای یک مستخدم دولتی

شود. لذا نحوه محاسبه می ماه بعد( در محاسبات وارد3واریزی در مرحله بعدی محاسبات تعیین سود )

 .باشدگذاری کوتاه مدت میهای سرمایهالحساب دقیقا  مشابه سپردهسود علی

دهد( مانده حساب مستخدمان در پایان هر سال )سالی یک بار در مقاطعی که بانک عامل تشخیص می -9

 .گرددبه دستگاه دولتی ذیربط اعالم می ،و سود مکتسبه دولتی شامل اصل

. بستن حسابها و پرداخت پذیر نیستهای موصوف امکانبرداشت از حسابها توسط صاحبان سپرده -10

نامه اجرایی قانون و آیین 9طریق اعالم کتبی دستگاه دولتی ذیربط و در چارچوب ماده  بلغ تنها ازکل م

 .تبصره ذیل آن ممکن است

 ( حق لباس 6

قانون استخدام کشوری به جهت ایجاد محیط مناسب کار تهیه  53با توجه به اجرای قسمتی از مفاد ماده 

و تحویل لباس به آن دسته از مستخدمینی که انجام وظایف آنان مستلزم داشتن لباس مفهومی است 

نامه آئینید در دستگاه مکلف است نسبت به تهیه لباس برای آنان اقدام نما 15طبق دستور العمل شماره 

 رئیسه دانشگاه واگذار شده هیأتدستور العمل تهیه لباس به  86علمی ماده  هیأتاستخدامی کارکنان 

 .است

 

 

 

 

 

 



         69                                                                                     «حقوق و مزایا»، نظام اداری در حوزه سالمت

 

 

 

 : فصل چهارم

 قانون مدیریت خدمات کشوری 
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 مقدمه :

 به الیحه این شد. تقدیم اسالمی شورای مجلس به و تدوین دولت سوی از کشوری خدمات مدیریت الیحه

 تصویب کمسیون به 08/07/1386 تاریخ در ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون پنج و هشتاد اصل استناد

مدت  به آن آزمایشی اجرای با اسالمی شورای مجلس و رسید کشوری خدمات الیحه به رسیدگی مشترک

از  آن اجرای تاریخ نیاز مورد هایدستورالعمل و ها نامه آئین و مالی بار علت به که کرد موافقت سال پنج

در این بخش منظور از قانون مدیریت، قانون مدیریت خدمات کشوری  .گردید تعیین 01/01/1388

 باشد.می

 در قانون مدیریت  ضریب ریالی و حداقل دریافتی

 جدول حداقل حقوق

 ضریب ریالی سال
 دریافتی حداقل

 )ریال(
 ضریب ریالی سال

 دریافتی حداقل

 )ریال(

1388 600 
2000000 

2900000 
1393 1207 

4000000 

6000000 

1389 636 
2120000 

3100000 
1394 1376 

5000000 

7500000 

1390 700 
2310000 

3410000 
1395 1541 

6000000 

9000000 

1391 805 
2656500 

3921500 
1396 1695 

6600000 

10350000 

1392 1006 
3320000 

4900000 
1397 1797 

7161000 

1123000 

- - - 1398 2120 
8450000 

15630000 

- - - 1399 2438 
9717500 

17974500 

 

قانون مدیریت خدمات  117و ماده   5حداقل دریافتی داریم . ) ماده  2به بعد در جدول  1388از سال 

 کشوری ( 
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 قانون مدیریت خدمات کشوری ) دستگاههای مشمول قانون مدیریت ( :  5ماده 

و کلیه  تیوزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولکلیه 

دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، 

  های دولتیها و بیمه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک

 قانون مدیریت خدمات کشوری ) دستگاههای مستثنی از  قانون مدیریت ( :  117ماده 

شوند، وزارت هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می تشکیالت و سازمان ،نهادها، موسسات

علمی و  هیأتتطبیق دارند، اعضاء  3اطالعات، نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده 

های مستشاری دیوان محاسبات شورا نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس هیأتقضاوت 

 بخش سیاسی وزارت خارجه و خبرگان رهبری

 حق شغل 

العاده مدیریت، حق جداول امتیاز حق شغل، فوق 21/02/1388مورخ  1/14593/200بخشنامه شماره 

 شاغل و ....

 جدول طبقات ورودی

 تحصیالت
اصالحیه طبقه شغلی در  اولین

 * قانون مدیریت خدمات کشوری

طبقه شغلی در قانون  اولین

 مدیریت خدمات کشوری

 1 2 زیر دیپلم

 1 3 دیپلم

 3 4 کاردانی

 4 5 کارشناسی

 5 6 ارشد کارشناسی

 6 7 دکترای عمومی

دکترای تخصصی و 
Phd 

8 6 

 

سازمان امور اداری و استخدامی  22/1/96مورخ  1113776بر اساس بخشنامه شماره   1/1/96از تاریخ *

 کشور یک طبقه به طبقات ورودی کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه شد .

 

 

 



 «حقوق و مزایا»، ظام اداری در حوزه سالمتن                                                                                       72

 (1حق شغل بر اساس قانون مدیریت )جدول شماره 

 طبقات جدول
 رتبه های شغلی

 عالی خبره ارشد پایه مقدماتی

1 2400 2650 - - - 

2 2600 2850 - - - 

3 2800 3050 - - - 

4 3000 3250 3600 4050 4600 

5 3200 3450 3800 4250 4800 

6 3400 3650 4000 4450 5000 

7 3600 3850 4200 4650 5200 

8 3800 4050 4400 4850 5400 

9 4000 4250 4600 5050 5600 

10 4200 4450 4800 5250 5800 

11 4400 4650 5000 5450 6000 

12 4600 4850 5200 5650 6200 

13 4800 5050 5400 5850 6400 

14 5000 5250 5600 6050 6600 

15 5200 5450 5800 6250 6800 

16 5400 5650 6000 6450 7000 

 

 حق شغل در قانون مدیریت 

وزارت امتیاز حق شغل مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و مشاغل بهداشتی و درمانی 

محاسبه  1/1بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با توجه به طبقه و رتبه شغلی مربوط با ضریب 

فصل یکم جداول امتیازات فصل دهم قانون  1قانون مدیریت و تبصره بند  65ماده  3)تبصره شودمی

 .( 21/02/1388مورخ  1/14593/200مدیریت بخشنامه شماره 

 های شغلی هق جدول حق شغل با طبقنحوه تطبی

ارمندان دستگاههای مشمول، با توجه به گروههای بیست گانه موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ ک

  (1)جدول شماره یک  پرداخت کارکنان دولت در مرحله تطبیق ، به شرح زیر از معادل امتیازات طبقات

 برخوردار می شوند: 
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 ( 1( جدول شماره یک )1( معادل امتیازات طبقه )5( تا گروه )1از گروه ) -الف

 ( 1( جدول شماره یک )16( تا )2( به ترتیب معادل امتیازات طبقات )20( تا گروه )6از گروه ) -ب

 گروه - 4طبقه =                       روش تبدیل گروه به طبقه                              

 گانه طبقه ( 16گانه گروه نظام هماهنگ و جدول  20جدول  ) مقایسه

 ق جدول حق شغل با رتبه های شغلی نحوه تطبی

کارمندانی که در اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی از عناوین ارشد، خبره و عالی برخوردار شده اند ، با  -1

 همان عناوین در رتبه های جدول حق شغل قرار می گیرند .

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، از همطرازی با مرتبه  8کارمندانی که در اجرای ماده  -2

علمی سطوح مربی ، استادیار و دانشیار بهره مند شده اند به ترتیب همتراز رتبه های ارشد  هیأتاعضای 

 ، خبره و عالی حق شغل قرار می گیرند .

بدوا  در رتبه مقدماتی قرار گرفته و ، بهره مند نمی گردند 2و  1 های کارمندانی که از مزایای ردیف -3

ال تجربه غیر مربوط به یک رتبه باالتر ـس 10سال تجربه تمام وقت مربوط و مشابه و یا  6به ازای هر 

کارمندان مشمول این بند در مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر تا رتبه پایه و در سطح اء می یابند . ـارتق

 سی و باالتر، حداکثر تا رتبه ارشد ارتقاء می یابند.کارشنا

به استخدام پذیرفته می شوند بدوا  در رتبه مقدماتی قرار گرفته و به ازای  1388کارمندانی که در سال 

  .جربه تمام وقت مربوط و مشابه به یک رتبه باالتر ارتقاء می یابندت سال 6هر 

 حق شاغل 

 جدول حق شاغل

 ردیف
امتیاز 

 تحصیالت

امتیاز دوره 

های 

آموزشی 

 مصوب

امتیاز 

مهارت و 

 توانایی

امتیاز 

سنوات 

خدمت در 

 هر سال

امتیاز تجربه 

مربوط و به مشابه 

 در هر سال

به ازای طی  1100 زیر دیپلم

هر یک ساعت 

دوره آموزشی 

مصوب نیم  

امتیاز 

 500)حداکثر 

 امتیاز(

200 10 8 

 10 15 250 1200 دیپلم

 12 20 300 1400 فوق دیپلم

 14 25 400 1700 لیسانس

فوق لیسانس و 

 ایدکتری حرفه
2000 600 30 16 

 18 35 800 2300 دکتری تخصصی
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 غییرات حق شاغل در قانون مدیریت ت

 .کرد نخواهد تجاوز وی شغل ( امتیاز%75درصد) پنج و هفتاد از شاغل هر برای ماده این حداکثرامتیاز -1

 قانون مدیریت( 66)ماده 

بند  3)سال( می باشد.)تبصره  30حداکثر امتیاز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه کارمند  -2

 ( 21/02/1388مورخ  1/14593/200فصل دوم بخشنامه شماره  6

 ری ها در قانون مدیریت خدمات کشوفوق العاده

 قانون مدیریت ( 65ماده  2فوق العاده مدیریت و سرپرستی )تبصره 

متناسب با پیچیدگی ( امتیاز فوق العاده مدیریت هر یک از عناوین مدیریت و سرپرستی ) مدیران حرفه ای

های شغلی و سایر عوامل مربوط بر اساس  وظایف و مسئولیتها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیت

 .(21/02/1388مورخ  1/14593/200اره فصل یکم بخشنامه شم 2بند) تعیین می شود زیرجدول 

 جدول فوق العاده مدیریت

حوزه 

جغرافیایی 

 خدمت

سطوح 

 مدیریت

معاون اداره 

 و همتراز

رئیس اداره 

 و همتراز

معاون مدیر 

 کل و همتراز

مدیر 

کل و 

 همتراز

معاون 

و  مؤسسه

 همتراز

 شهرستان

 2300 1850 1400 950 510 سطح یک

 2350 1900 1450 1000 550 سطح دو

 2400 1950 1500 1050 600 سطح سه

 استان

 2450 2000 1550 1100 650 سطح یک

 2500 2050 1600 1150 700 سطح دو

 2550 2100 1650 1200 750 سطح سه

 ملی

 2600 2150 1700 1250 800 سطح یک

 2650 2200 1750 1300 850 سطح دو

 2700 2250 1800 1350 900 سطح سه

دستگاههای اجرایی موظفند عناوین مشاغل مدیریتی و سرپرستی خود را با توجه به عوامل مندرج در 

درصد از مشاغل مذکور درسطح یک و  50دستور العمل به گونه ای مشخص نمایند که حداقل این بند 

فصل یکم بخشنامه شماره  2بند  2)تبصره .درصد آنان در سطح سه تخصیص یابند 20حداکثر 

 ( 21/02/1388مورخ  1/14593/200

معاونت توسعه مدیریت و  20/7/88الف  مورخ  /357540/5جدول شماره یک بر اساس بخشنامه شماره 

 منابع وزارت ابالغ گردید .
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امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت   18/3/89مورخ  11227/222بر اساس نامه شماره 

اداره کل منابع انسانی   23/3/89الف مورخ  /107932/4/2امه شماره و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ن

 وزارت متبوع ، فوق العاده مدیریت جهت کارشناسان مسئول گروهها و ادارات کل برقرار گردید .

مرکز توسعه مدیریت و تحول  6/2/90د  مورخ  /137/212جدول شماره دو بر اساس بخشنامه شماره 

 . اداری وزارت ابالغ گردید

 (ق العاده مدیریت )جدول شماره یکجدول تعیین امتیاز فو
عناوین 
 مدیریت
طبقات 
 جدول

حوزه 
جغرافیایی 

 خدمت

معاون اداره و 
 همطراز

رئیس اداره و 
 همطراز

معاون مدیر کل و 
 همطراز

مدیر کل و 
 همطراز

معاون 
 مؤسسه

 و همطراز

 طبقه یک

 شهرستان

سرپرستار 
 eبیمارستان 

معاون اداره در 
مرکز بهداشت 
شهرستان با 

 dجمعیت 

رئیس اداره مرکز 
بهداشت شهرستان با 

 dجمعیت 
رئیس اداره بیمارستان 

e 
رئیس اداره مرکز 
 cتحقیقات تیپ 

 eسوپروایزر بیمارستان 

رئیس مرکز بهداشت 
 dشهرستان با جمعیت 
 dمدیر در بیمارستان 

رئیس خدمات پرستاری 
 eدر بیمارستان 

  

 طبقه دو

معاون اداره 
 3دانشگاه تیپ 
سرپرستار 
 dبیمارستان 

معاون اداره در 
مرکز بهداشت 
شهرستان با 

 cجمعیت 

رئیس اداره / گروه در 
 3دانشگاه تیپ 

رئیس اداره بیمارستان 
d 

 dسوپروایزر بیمارستان 

رئیس مرکز بهداشت 
 cشهرستان با جمعیت 
 cمدیر در بیمارستان 
 eمدیر در بیمارستان 

مدیر / رئیس خدمات 
 dپرستاری بیمارستان 
معاون دانشکده در 

 3دانشگاه تیپ 

رئیس 
 eبیمارستان 

 

 طبقه سه

معاون اداره سازمان 
 وابسته

سرپرستار 
 cبیمارستان 

معاون اداره در 
مرکز بهداشت 
شهرستان با 

 bجمعیت 
معاون اداره 
 cبیمارستان 

رئیس اداره بیمارستان 
c 

رئیس اداره در مرکز 
بهداشت شهرستان با 

 bجمعیت 
 dمعاون مدیر شبکه 

رئیس مرکز بهداشتی 
 درمانی

رئیس اداره مرکز 
 bتحقیقات تیپ 

 cسوپروایزر بیمارستان 

رئیس مرکز بهداشت 
 bشهرستان با جمعیت 
 3مدیران دانشگاه تیپ 

 dمدیر شبکه 
 dمعاون بیمارستان 
 dمدیر بیمارستان 

رستاری مدیر خدمات پ
 cبیمارستان 

 bمدیر در بیمارستان 

معاونین 
رئیس 

دانشگاه تیپ 
3 

رئیس 
 dبیمارستان 

 

 استان طبقه چهار

معاون اداره 
 2دانشگاه تیپ 
سرپرستار 
 bبیمارستان 

گروه رئیس اداره / 
 سازمان وابسته

رئیس اداره / گروه در 
 2دانشگاه تیپ 

رئیس اداره بیمارستان 
b 

معاون مدیر کل سازمان 
 وابسته

رئیس مرکز بهداشت 
 aشهرستان با جمعیت 

 cمدیر شبکه 

مدیر کل 
سازمان 
 وابسته

معاونین فنی 
اجرایی  /
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معاون اداره در 
مرکز بهداشت 
شهرستان با 

 aجمعیت 
معاون اداره 
 bبیمارستان 

مدیر مرکز آموزش 
 بهورزی
 

 cمعاون مدیر شبکه 
رئیس اداره در مرکز 
بهداشت شهرستان با 

 aجمعیت 
رئیس اداره / مرکز 

 a تحقیقات تیپ
سوپروایزر  بیمارستان 

b 

 معاون بیمارستان
 cمعاون بیمارستان  
 c مدیر بیمارستان 

 aمدیر در بیمارستان 

مدیر خدمات پرستاری 
 bبیمارستان 

معاون دانشکده دانشگاه 
 2تیپ 

مرکز 
بهداشت 
استان 

دانشگاه تیپ 
2 

ئیس ر
 cبیمارستان 

 طبقه پنج

معاون اداره 
 1دانشگاه تیپ 
سرپرستار 
 aبیمارستان 

معاون اداره 
 aبیمارستان 

رئیس اداره / گروه در 
 1دانشگاه تیپ 

 bمعاون مدیر شبکه 
رئیس اداره بیمارستان 

a 
 aسوپروایزر بیمارستان 

 

 2مدیر دانشگاه تیپ 
 bمدیر شبکه 

معاون دانشکده دانشگاه 
 1تیپ 

 bمعاون بیمارستان 
 bمدیر بیمارستان 

مدیر خدمات پرستاری 
 aبیمارستان 

معاونین 
رئیس 

دانشگاه تیپ 
2 

معاونین فنی 
اجرایی  /

مرکز 
بهداشت 
استان 

دانشگاه تیپ 
1 

رئیس 
 bبیمارستان 

 

 aمعاون مدیر شبکه   طبقه شش

 1مدیر دانشگاه تیپ 
 aمدیر شبکه 

 aمعاون بیمارستان 
 aمدیر بیمارستان 

معاون رئیس 
دانشگاه تیپ 

1 
رئیس 
 aبیمارستان 

 

 طبقه هفت

 ملی

   معاون مدیر  

     طبقه هشت
معاون 

سازمانهای 
 وابسته

 معاون اداره طبقه نه
 رئیس اداره
 رئیس گروه

 مدیر
معاون مدیران کل مراکز / 

 دفاتر

مدیر کل 
 ستاد

رئیس مرکز 
 ستاد
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 (وجدول شماره دالعاده مدیریت )امتیاز فوقعیین جدول ت
عناوین 

 مدیریت

طبقات 

 جدول

حوزه 

جغرافیایی 

 خدمت

 رئیس اداره و همطراز معاون اداره و همطراز
معاون مدیر 

 کل و همطراز

مدیر کل و 

 همطراز

معاون 

 مؤسسه

و 

 همطراز

 طبقه یک

 شهرستان

منطقه یا  مسئول رئیس/ 

پایگاه ) فوریتهای 

 پزشکی (

رئیس / مسئول پایگاه 

 امداد هوایی

ماما مسئول در 

 eبیمارستان 

 مدیر آموزشگاه بهورزی

 مدیر آموزشگاه بهیاری

رئیس اداره در دانشکده های 

 3دانشگاه تیپ 

   

 طبقه دو
ماما مسئول در 

 c مارستانیب

رئیس اداره در مرکز بهداشت 

 cشهرستان با جمعیت 

رئیس مرکز اورژانس در 

 3 دانشگاه تیپ

رئیس دفتر در ستاد مرکزی 

 3دانشگاه تیپ 

 eمعاون مدیر در بیمارستان 

 یاداره در دانشکده ها سیرئ

 2 پیدانشگاه ت

 

/  یفن نیمعاون

مرکز  ییاجرا

بهداشت استان 

 3 پیدانشگاه ت

 

 طبقه سه
ماما مسئول در 

 b مارستانیب

رئیس مرکز اورژانس در 

 2دانشگاه تیپ 

 یدفتر در ستاد مرکز سیرئ

 2پیدانشگاه ت

 یاداره در دانشکده ها سیرئ

 1 پیدانشگاه ت

معاون رئیس مرکز شهرستان 

 dبا جمعیت 

 3معاون مدیر در دانشگاه تیپ 

 dمعاون مدیر در بیمارستان 

   

طبقه 

 چهار
 استان

ماما مسئول در 

 a مارستانیب

مرکز شهرستان  سیمعاون رئ

 c تیبا جمع

مرکز اورژانس در  سیرئ

 1 پیدانشگاه ت
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 یدفتر در ستاد مرکز سیرئ

 1 پیدانشگاه ت

 c  مارستانیدر ب ریمعاون مد

  طبقه پنج

 2 پیدر دانشگاه ت ریمعاون مد

 b  مارستانیدر ب ریمعاون مد

مرکز شهرستان  سیمعاون رئ

 b تیبا جمع

   

طبقه 

 شش
 

 1 پیدر دانشگاه ت ریمعاون مد

 a  مارستانیدر ب ریمد معاون

مرکز شهرستان  سیرئ معاون

 a تیبا جمع

   

طبقه 

 هفت

 ملی

     

طبقه 

 هشت
     

      طبقه نه

 

 :اندتعداد تخت به شرح زیر تقسیم شده بیمارستان آموزشی یا غیر آموزشی در استان یا شهرستان براساس

 aتخت = 500بیش از   

  b  تخت = 301-500

  c   تخت = 121-300

  dتخت = 50-120

  eتخت = 50کمتر از 

 :ذیل می باشد شرحبه  1388 هبه مصوب تیپ بندی دانشگاه ها با توجه 

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

 : بقیه دانشگاه ها 2تیپ     

 یراز، مشهد: تهران، ایران، شهید بهشتی، تبریز، اهواز، اصفهان، ش 1تیپ      

شبکه های بهداشتی درمانی و مراکز بهداشت شهرستان   براساس تعداد جمعیت تحت پوشش در     

 تقسیم بندی گردیده اند : d, c, b, aچهار تیپ 

  a هزار نفر = 700بیش از   

  bهزار نفر = 700 -هزار 350
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   c هزار نفر = 350 -هزار 150

  d       هزار نفر = 150کمتر از   

 دیریت( قانون م 68ماده  1بند مترتوسعه یافته و بدی آب و هوا )العاده مناطق کفوق

تا تصویب و ابالغ دستورالعملهای مربوط به نحوه تعیین و تخصیص امتیاز، درصد یا مبالغ مربوط به فوق 

یافته، العاده اشتغال خارج از کشور، سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف، مناطق کمتر توسعه 

بدی آب و هوا، نوبت کاری، مبلغ تضمین، کسر صندوق، فوق العاده محل خدمت ) جابجایی محل خدمت(، 

کارمندان و هزینه سفر در این  1387مبالغ مقطوع تعیین شده مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 

مورخ  1/14593/200فصل یکم بخشنامه شماره  6بند  .)می باشد 1388سال، مبنای پرداخت برای سال 

21/02/1388 ) 

مبالغ مقطوع فوق العاده های محرومیت از تسهیالت زندگی مناطق مرزی و فوق العاده جذب مناطق 

تحت  1388، درحکم کارگزینی سال 1387محروم و دور افتاده مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال

وزیران  هیأتمذکور موضوع مصوبه عنوان فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته براساس فهرست مناطق 

پس از تصویب و ابالغ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از سوی  .در سال جاری، قابل پرداخت می باشد

هیئت وزیران پرداخت مبلغ مذکور بر اساس فهرست مصوب و ضوابطی خواهد بود که از سوی شورای 

مورخ  1/14593/200فصل یکم بخشنامه شماره  7بند  .) .توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اعالم می شود

21/02/1388 ) 

ـ مـورخ   213ت /47702/209190در اجـرای تصویب نامه شماره  محترم وزیـران  هیأت 25/10/1390ه

) شغل ،  25/10/1390، فوق العاده های مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا به تاریخ اجرای 

 ش یافت .شاغل ، مدیریت و تطبیق ( افزای

 ته العاده بدی آب و هوا و مناطق کمتر توسعه یافروند برقراری فوق

، یریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورمعاونت توسعه مد 20/7/89مورخ  37387/200بخشنامه شماره 1- 

نشگاههای علوم مدیر کل منابع انسانی وزارت به دا  2/8/89الف مورخ /292858/4/2بر اساس نامه شماره 

 .پزشکی ابالغ گردید
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 جدول فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته

 سطح مشاغل 
 محرومیت ضریب

ضریب 
(5) 

ضریب 
(6) 

ضریب 
(7) 

ضریب 
(8) 

ضریب 
(9) 

مشاغل تخصصی با مدرک 
تحصیلی کارشناسی ارشد و 

 باالتر

13% 16% 19% 22% 25% 

سایر مشاغل با هر مدرک 
 تحصیلی

12% 14% 16% 18% 20% 

 جدول فوق العاده بدی آب و هوا

 (4درجه ) (3درجه ) (2درجه ) (1درجه ) سطح مشاغل               درجه بندی آب و هوا

مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی 

 کارشناسی ارشد و باالتر
13% 17% 21% 25% 

 %20 %17 %14 %11 سایر مشاغل با هر مدرک تحصیلی

، یریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورمعاونت توسعه مد 11/8/89مورخ  41722/200بخشنامه شماره  -2

نشگاههای مدیر کل منابع انسانی وزارت به دا  19/8/89الف مورخ /314095/4/2بر اساس نامه شماره 

 1/1/1390اریخ اجرای آن گردید و ت 1: این بخشنامه جایگزین بخشنامه بند علوم پزشکی ابالغ گردید

 .اعالم شد

 عاده مناطق کمتر توسعه یافتهجدول فوق ال

 محرومیت ضریب سطح مشاغل
ضریب 

(5) 
 (9)ضریب  (8)ضریب  (7ضریب ) (6)ضریب 

مشاغل تخصصی با مدرک 

 تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر
7% 9% 11% 13% 15% 

سایر مشاغل با هر مدرک 

 تحصیلی
5% 6% 8% 10% 12% 

 

 جدول فوق العاده بدی آب و هوا

 (4درجه ) (3درجه ) (2درجه ) (1درجه ) درجه بندی آب و هوا           سطح مشاغل    

 %10 %8 %7 %6 مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر

 %8 %7 %6 %5 سایر مشاغل با هر مدرک تحصیلی
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وزارت وسعه مدیریت و منابع معاونت ت 20/10/1389مورخ  314650/209بر اساس بخشنامه شماره  -3

 2که دانشگاههای علوم پزشکی امکان تامین بار مالی بخشنامه های ردیف ، مقرر گردید در صورتیمتبوع

 .بخشنامه مذکور را اجرا نمایند  1/10/89را داشته باشند از تاریخ 

رج در ، احکام پرسنل رسمی و پیمانی از ضرب درصدهای مندهمین لحاظ پس از تامین بار مالی به

 .د( صادر گردیفوق العاده مدیریت + تفاوت تطبیقحق شغل + حق شاغل + فوق در آیتمهای )های جدول

محترم  هیأت 25/10/1390هـ مـورخ   213ت /47702/209190در اجـرای تصویب نامه شماره  -4

)  25/10/1390وزیـران ، فوق العاده های مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا به تاریخ اجرای 

 ، شاغل ، مدیریت و تطبیق ( افزایش یافت.شغل 

ـ مورخ   /47702ت /752در اجرای تصویب نامه شماره  -5 محترم وزیران موضوع بخشنامه  هیأت 1391ه

معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور  07/01/1391مورخ  200/91/177شماره 

)شغل ،  06/1/1391بدی آب و هوا به تـاریخ اجـرای  ، فـوق العاده های منـاطق کمتر توسعـه یافته و

 کاهش یافت. شاغل و مدیریت(

محترم وزیران ،  هیأت 07/04/1391هـ مورخ   48093ت /65647در اجرای تصویب نامه شماره  -6

) شغل، شاغل و  1/4/1391ا به تاریخ اجرای فوق العاده های مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هو

 .برقرار گردید 1390ساس ضرایب سال کاهش و بر ا (مدیریت

 مناطق کمترتوسعه یافته  جدول فوق العاده

 06/01/1391درصد مناطق کمتر توسعه یافته از تاریخ

 سطح مشاغل  ضریب

 محرومیت
 (9)ضریب  (8)ضریب  (7ضریب ) (6)ضریب  (5)ضریب 

مشاغل تخصصی با مدرک 

تحصیلی کارشناسی ارشد و 

 باالتر

9% 12% 15% 18% 25% 

سایر مشاغل با هر مدرک 

 تحصیلی
6% 9% 11% 15% 20% 
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 01/04/1391درصد مناطق کمتر توسعه یافته از تاریخ

 محرومیت سطح مشاغل     ضریب
ضریب 

(5) 

ضریب 

(6) 

ضریب 

(7) 

ضریب 

(8) 

ضریب 

(9) 

مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی 

 کارشناسی ارشد و باالتر
7% 9% 11% 13% 15% 

 %12 %10 %8 %6 %5 سایر مشاغل با هر مدرک تحصیلی

 

 فوق العاده بدی آب و هوا :

 06/01/1391درصد مناطق بد آب و هوا از تاریخ 

 سطح مشاغل   درجه بندی آب و هوا
درجه 

(1) 

درجه 

(2) 

درجه 

(3) 

درجه 

(4) 

مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی 

 ارشد و باالتر
10% 12% 16% 25% 

 %20 %14 %10 %8 مشاغل با هر مدرک تحصیلی سایر

 

 01/04/1391درصد مناطق بد آب و هوا از تاریخ 

 (4درجه ) (3درجه ) (2درجه ) (1درجه ) سطح مشاغل   درجه بندی آب و هوا

مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی 

 کارشناسی ارشد و باالتر
6% 7% 8% 10% 

 %8 %7 %6 %5 سایر مشاغل با هر مدرک تحصیلی

 

 1/1/1388ارمندان از تاریخ ارقام برقرار شده جایگزین مبالغ مقطوع مندرج در احکام کارگزینی ک :1نکته

 .گردید

مشمولین قانون حالت اشتغال جانبازان ، در صورتیکه محل جغرافیایی پست سازمانی آنها در  :2نکته

 مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا باشد حسب مورد از فوق العاده های فوق بهره مند گردیدند .
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 ( قانون مدیریت 68ماده  2ری )بند العاده ایثارگفوق

 جدول فوق العاده ایثارگری

 مدت اسارت درصد جانبازی ردیف
مدت خدمت داوطلبانه در 

 جبهه
 امتیاز

 400 ماه 6تا  3 ماه 6تا  3 درصد 5 1

 500 ماه 12تا  ماه 12تا  درصد 10تا  2

 600 ماه 18تا  ماه 18تا  درصد 15تا  3

 700 ماه 24تا  ماه 24تا  درصد 20تا  4

 800 ماه 30تا  ماه 30تا  درصد 25تا  5

 900 ماه 36تا  ماه 36تا  درصد 30تا  6

 1000 ماه 42تا  ماه 42تا  درصد 35تا  7

 1100 ماه 48تا  ماه 48تا  درصد 40تا  8

 1200 ماه 54تا  ماه 54تا  درصد 45تا  9

 1300 ماه 60تا  ماه 60تا  درصد 50تا  10

 1400 ماه 70تا  ماه 70تا  درصد 60تا  11

 1550 ماه 70باالتر از  ماه 70 باالتر از درصد 60باالتراز  12

 العاده ایثارگری متناسب با فوق

 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 1550تا سقف 

اجتماع حاالت ایثارگری برخوردار باشد، باالترین امتیاز مربوط به یکی از آنها در صورتی که کارمندی از 

از امتیاز حاالت دیگر ایثارگری، به امتیاز ایثارگری وی اضافه  %25مبنای تعیین امتیاز قرار گرفته و 

 .امتیاز تجاوز ننماید 1550خواهد شد مشروط بر آنکه امتیاز ایثارگری آنان از سقف 

 (21/02/1388مورخ  1/14593/200اره فصل یکم بخشنامه شم 4ند ب 1)تبصره 

عمومی دیوان عدالت اداری، اجتماع حاالت ایثارگری  هیأت 28/8/1391مورخ  511به استناد رأی شماره 

 لغو گردید. 28/08/1391از تاریخ 
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چهارم خدمت ستاد کل نیروهای مسلح، سه  21/10/1388ط مورخ /206/40/11به استناد ابالغیه شماره 

 01/10/1388کارکنان وظیفه که به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده اند از تاریخ 

  (قانون مدیریت خدمات کشوری 117ماده  3) تبصره به عنوان خدمت داوطلبانه محسوب می گردد.

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

فصل یکم بخشنامه شماره  4بند  2امتیاز در نظر گرفته می شود.)تبصره  130در زمان جنگ 

 (21/02/1388مورخ  1/14593/200

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

  1/1/1388و اسارت :   حضور داوطلبانه در جبهه ، جانبازی

 1/10/1388سه چهارم حضور غیرداوطلبانه در جبهه :  

 1300و  01/01/1389 : ازتاریخ 1389قانون بودجه سال  العاده ایثارگری فرزندان شاهد  بر اساسفوق

 امتیاز .

 1550و  01/01/1390 : ازتاریخ قانون برنامه پنجم توسعه فوق العاده ایثارگری فرزندان شاهد بر اساس

 .امتیاز

 (ن جامع خدمات رسانی به ایثارگرانقانو 51ماده ) العاده ایثارگریفوق

به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام  02/10/1391قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در تاریخ 

  .رسید

 : 51مشمولین ماده 

شهداء و فرزندان شاهد ) با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه ، جانباز  ،انآزادگ و باالتر ، %25جانبازان 

 می باشند ( 50%

 .بهره مند شدند  1/1/96از تاریخ  قانون برنامه ششم توسعه  88همسران شاهد نیز به استناد بند پ ماده 

 افراد غیر مشمول : جانبازان حالت اشتغال جانبازان

 .دولت در هرسال  هیأتاعالم شده توسط % حداقل حقوق  25نحوه محاسبه :

 امناء تاثیر ندارد.  هیأتدر محاسبه فوق العاده جذب  51العاده ایثارگری ماده فوق

 قانون مدیریت(  68ماده  3) بند العاده سختی شرایط محیط کار فوق

 با بیماران کار ، شیمیایی مواد و اشعه با کار نظیر متعارف غیر محیطهای در کار و کار سختی العاده فوق

 در و ( امتیاز1000تا ) بیمارستانی ویژه مراقبتهای و سوختگی بخشهای در و اورژانس در و عفونی ، روانی

 سه تا وزیران هیأت با تصویب شده یاد امتیاز دریا، اعماق در وکار منفجره و زا آتش سمی، مواد با کار مورد

 قانون مدیریت( 68ماده  3)بند .بود خواهد افزایش قابل برابر

تا تصویب و ابالغ دستورالعملهای مربوط به نحوه تعیین و تخصیص امتیاز، درصد یا مبالغ مربوط به فوق 

العاده اشتغال خارج از کشور، سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف، مناطق کمتر توسعه یافته، 
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ه محل خدمت ) جابجایی محل خدمت(، بدی آب و هوا، نوبت کاری، مبلغ تضمین، کسر صندوق، فوق العاد

کارمندان و هزینه سفر در این  1387مبالغ مقطوع تعیین شده مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 

مورخ  1/14593/200فصل یکم بخشنامه شماره  6بند  .)می باشد 1388سال، مبنای پرداخت برای سال 

21/02/1388 ) 

صدهایی که قبال  برای سختی کار مشاغل دستگاه های اجرایی میزان امتیاز این فوق العاده براساس در

به  05/10/1389امتیـاز، از تاریخ  1000امتیـاز، حداکثر تا  12تایید شده است، به ازای هر یک درصـد، 

  .عنوان فوق العاده سختی شرایط محیط کار مشاغل آنان تعیین می گردد 

 کار با اشعه العاده فوق

قانون مدیریت خدمات کشوری ، فوق العاده کار با اشعه پرسنل مشمول در تفاوت در مرحله تطبیق با 

 تطبیق ایشان محاسبه و درج گردید .

    پذیرفته به بعد به استخدام دانشگاه  1/1/1388فوق العاده کار با اشعه آندسته از پرسنل که از تاریخ 

مشغول به خدمت شده اند بر اساس درصدهای شده اند یا بعد از تاریخ مذکور در محیط های رادیولوژی 

 محاسبه و درکنار فوق العاده سختی کار ایشان درج گردید . 20تعیین شده توسط کمیسیون ماده 

  (قانون مدیریت 68ماده  4د )بند کمک هزینه عائله مندی و اوال

 قانون که این مشمول بگیر وظیفه و بازنشسته و شاغل مرد کارمندان به اوالد و مندی عائله هزینه کمک

( امتیاز 200معادل) فرزند سه فرزند، حداکثرتا  هر برای و امتیاز (800معادل ) باشند می همسر دارای

 تعلق می گیرد .

 آنان همسر یا و نبوده همسر دارای که قانون این مشمول بگیر وظیفه بازنشسته و و شاغل زن کارمندان

 کمک مزایای از هستند فرزندان مخارج متکفل تنهایی به خود یا و باشد کلی می افتاده کار از یا و معلول

 .شوند می مند بهره بند موضوع این مندی عائله هزینه

ورای اسالمی و در تاریخ به تصویب مجلس ش  18/11/90در تاریخ  68ماده  4قانون استفساریه بند 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به  16/12/90به تائید شورای نگهبان رسید و در تاریخ  3/12/90

 ریاست جموری ابالغ شد :

 آنان همسر یا و نبوده همسر دارای که قانون این مشمول بگیر وظیفه بازنشسته و و شاغل زن کارمندان

هستند از مزایای کمک  فرزندان مخارج متکفل تنهایی به خود یا و باشد کلی می افتاده کار از یا و معلول

 هزینه عائله مندی و اوالد بهره مند می گردند 

شاغل  غیر نیز و تحصیل ادامه شرط به کنند می استفاده بند این مزایای از که اوالدی برای سن حداکثر

 .بود خواهد اناث اوالد برای شوهر نداشتن و تمام ( سال25فرزند ، ) بودن

 مزبور سنی سقف مشمول محدودیت ربط ذی پزشکی مراجع تشخیص به کلی کارافتاده از و معلول فرزندان

 .باشندنمی
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امتیاز به ازای هر اوالد، حداکثر تا سه اوالد قابل  210و  810کمک هزینه عائله مندی و اوالد به ترتیب 

       . محاسبه می شود

 ( . 21/02/1388مورخ  1/14593/200فصل یکم بخشنامه شماره  12) بند  

پرداخت کمک هزینه اوالد به خانواده های که یکی از سه فرزند آنان از شمول کمک هزینه مذکور خارج 

شده یا فرزند چهارم و باالتر آن مشمول چند قلو زایی است به استناد مصوبه اصالح قانون تنظیم خانواده 

 مجلس شورای اسالمی مجاز گردید . 22/2/1388و جمعیت مصوب 

 ( قانون مدیریت 68ماده  5)بند العاده شغل فوق

 لیتهاومسئو وظایف پیچیدگی ، مهارتها و تخصص سطح با متناسب تخصصی، مشاغل برای شغل العاده فوق

( 700) کاردانی حداکثر سطح تا مشاغل برای وزیران هیأت تصویب و سازمان پیشنهاد با کار بازار شرایط و

( 2000باالتر حداکثر) مشاغل وبرای ( امتیاز1500حداکثر) کارشناسی همسطح مشاغل برای و امتیاز

 .باشد می پرداخت قابل ماده این تبصره رعایت با العاده فوق این .گرددمی تعیین امتیاز

) در شرایط احراز آن شغل مطابق با طرح طبقه بندی مشاغل ، دارا بودن مدرک تحصیلی مشاغل تخصصی 

 شد (دانشگاهی مورد تاکید قرار گرفته با

   1/8/93تاریخ اجرا توسط وزارت بهداشت :                  20/1/93یران : وز هیأتتاریخ تصویب توسط 

 العاده شغلجدول فوق

 امتیاز (مشاغل تخصصیسطح شغل )

 700 کاردانی تا سطح

 1500 کارشناسی و همطراز کارشناسی

 2000 مشاغل باالتر از کارشناسی

 

 مشاغل همطراز کارشناسی

از فوق العاده  10آندسته از مشاغل که در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با رسیدن به گروه 

جذب کارشناسی بهره مند می شدند . مانند : رشته شغلی کارگزین ، حسابدار ، مسئول گزینش ، مامور 

 و ... بهداشتکار دهان و دندانحراست ، 

 مشاغل باالتر از کارشناسی 

د. مانند: رئیس اداره العاده مدیریت و سرپرستی می باشنل که مشمول برقراری فوقاز مشاغآندشته 

 .، سوپروایزرکارگزینی
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 :  نکته بسیار مهم

اند لیکن در شرایط ی یا همطراز کارشناسی محسوب نشدهدسته از مشاغل که جزء مشاغل کارشناسآن

طح کاردانی العاده شغل تا سه از امتیاز فوقشد احراز آنان دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس پیش بینی

 گردند.(  بهره مند می 700) 

 .امور دفتری ، مسئول خدمات اداری، مسئول خدمات مالی : رشته شغلی متصدیمانند

ط و تکنسین دیالیز از امتیاز ، تکنسین بهداشت محیمشاغلی نظیر تکنسین اتاق عمل، تکنسین هوشبری

 .گردندبهره مند می  700العاده شغل فوق

 مشاغل رسته خدمات مشمول برقراری فوق العاده شغل نمی باشند.

 (قانون مدیریت 68ماده  6عملکرد )بند  و کارایی العادهفوق

ارزشیابی  نمرات بندی رتبه براساس دستگاه هر کارمندان ( از%70هفتاددرصد ) حداکثر به -الف

 رشد و ، رجوع ارباب رضایت نظیر عواملی از که امتیازی به باتوجه و کارمندان عملکرد طبق کارمندان،

 ابالغ که سازمان دستورالعملی براساس . نمایندمی کسب کار اتمام در سرعت و کیفیت و بخشی اثر ، ارتقاء

 .باشد پرداخت می قابل ماهه سه مقاطع در وی ثابت حقوق به مربوط امتیازات (%20تا ) نماید می

با  متناسب بند این در مذکور ( درصد%70هفتاد ) سقف از دستگاه هر کارمندان مندی بهره میزان -ب

 سازمان توسط که دستگاه عملکرد ارزیابی و ها برنامه اجراء و قانونی تکالیف تحقق در میزان  موفقیت

 %30ترتیب ) به گردند می بندی رتبه عالی و خوب متوسط، سطح سه در اداری عالی شورای وتصویب

 گردد.( تعیین می %70و  50%،

مشمول دریافت  ربط ذی دستگاه رتبه با ( متناسب71ماده ) در مذکور اجرائی دستگاههای مقامات -ج

 .باشند می العادهفوق این
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 (قانون مدیریت 68ماده  7ری )بند العاده نوبت کافوق

 (محترم وزیران هیأت 18/11/95ه مورخ  53143ت /144206نامه شماره تصویب) 

 العاده نوبت کاریجدول فوق

 مبنای محاسبه نوبت های غیرمتعارف ردیف

 یک نوبتی دائم ) شب تا صبح ( 1
(  %30معادل ریالی سی درصد ) 

 حق شغل کارمند

 یک نوبتی دائم )عصر تا شب ( 2
(  %20معادل ریالی بیست درصد ) 

 حق شغل کارمند

3 
شب تا  –دو نوبتی چرخشی منظم ) صبح تا عصر 

 صبح (

معادل ریالی بیست و هشت درصد 

 ( حق شغل کارمند 28%) 

 شب تا صبح ( –دو نوبتی منظم ) عصر تا شب  4
درصد )  چهارمعادل ریالی بیست و 

 ( حق شغل کارمند 24%

 صبح تا عصر ( –دو نوبتی منظم )شب تا صبح  5
درصد )  رچهامعادل ریالی بیست و 

 ( حق شغل کارمند 24%

6 
عصر  –سه نوبتی چرخشی منظم  )صبح تا عصر 

 شب تا صبح( –تا شب 

درصد )  ششمعادل ریالی بیست و 

 ( حق شغل کارمند 26%

7 
ترکیب و یا چند حالت از حاالت فوق به صورت 

 متناوب

درصد )  پنجمعادل ریالی بیست و 

 ( حق شغل کارمند 25%

 ی اجرایی متقاضی انتقال از تهران(اعطای تسهیالت به کارکنان دستگاههاتهران )حق انتقال از 

و  3/5/89مورخ  967850/45017و   27/12/88مورخ  262747/44186تصمیم نامه های شماره )

 (  وزیران هیأت 31/5/89ن مورخ  44809ت /120569

 .   یابدپنج درصد حق شغل افزایش می حق شاغل کارمندان رسمی و پیمانی انتقال یافته تا سقف هفتاد و 

حقوق و مزایای سایر کارمندان انتقال یافته به میزان بیست درصد به مبلغ قرارداد در دستگاه  -1تبصره

 اجرایی ) مقصد ( اضافه خواهد شد .  

به میزان هفتصد  ،به کارمندان رسمی و پیمانی متخصص که به مناطق محروم انتقال می یابند -2تبصره

قانون مدیریت خدمات کشوری ، فوق العاده شغل تعلق خواهد   68ماده  5تا دو هزار امتیاز موضوع بند 

 گرفت .    
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که به  قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان رسمی و پیمانی 68ماده  1امتیازات موضوع بند 

 10/4/88ه مورخ  36095ت /76294اره مناطق موضوع تصویب نامه شممناطق کمتر توسعه یافته )

 .   امتیاز حقوق ثابت افزایش می یابد، تا بیست و پنج درصد منتقل می شوند

نوبی خلیج به کارکنان متقاضی انتقال و همچنین کارمندان مستقر در مناطق مرزی و جزایر ج تبصره:

 .    رداخت خواهد شدصد این امتیازات پ، صددرفارس از جمله تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی

 :بود، به شرح جدول زیر قابل افزایش خواهد فوق با توجه به شاخص جمعیت شهرهاامتیازات 

 

 میزان دریافت امتیازها جمعیت شهرها یا بخش ها ) نفر ( ردیف

 درصد 100 000/100تا  1

 درصد 75 000/200تا  2

 درصد 65 000/400تا  3

 درصد 55 000/600تا  4

 درصد 45 000/900تا  5

 درصد 30 به باال 000/900 6

 9کارمندان رسمی و پیمانی انتقال یافته از شمول محدودیت سقف پنجاه درصد اضافه کار موضوع بند 

قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاه مقصد معاف می باشند و برای سایر کارکنان انتقال  68ماده 

 .قابل پرداخت می باشدت اضافه کار یافته تا سقف یکصد ساع

 (قانون مدیریت 68ماده  7العاده ماموریت )بند فوق

 محاسبه بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه هرسال

العاده ماموریت داخل کشور جهت کارمندان که به عنوان مامور به خارج از شهرستان محل خدمت فوق

ن حداقل حقوق و مزایا به ماخذ یک بیستم و خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند تا میزا

 .باشدنسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم قابل پرداخت می

 درصد مبلغ فوق قابل پرداخت خواهد بود. 50در صورت عدم توقف شبانه تنها 

 (قانون مدیریت 68ماده  9ر )بند العاده اضافه کافوق

 محاسبه نرخ یک ساعت اضافه کار نحوه نوع استخدام

پیمانی/ مشمولین قانون  رسمی / آزمایشی/

 طرح پزشکان و پیرا پزشکان

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

176 

از  نباید کارمندان از یک هر به التدریسحق و کار اضافه عنوان تحت پرداخت قابل مبالغ مجموع

  .نماید تجاوز وی های العادهفوق و ثابت ( حقوق%50حداکثر)
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 بیشتری دارند کار اضافه شغلی، اقتضاء به که دستگاه آن ( کارمندان%20تا ) حداکثر اجرائی دستگاه هر در

 .باشند می مستثنی (%50سقف ) محدودیت از

 75)ماده  .باشد (  می5000معادل ) موظفین و بازنشستگان و کارمندان سال پایان عیدی میزان امتیاز

 (قانون مدیریت

العاده شغل( فوق 5کار( و )العاده سختیفوق 3، )العاده ایثارگری(فوق 2ربندهای )د مذکور های العاده فوق

 گردد.العاده مستمر تلقی میقانون مدیریت فوق 68ماده 

  (قانون مدیریت 71مقامات )ماده 

 شغلی مقامات امتیاز و شوند می شناخته مقام عنوان به و شده محسوب سیاسی مدیریت ذیل های سمت

 گردد: می تعیین زیر شرح به ماده این در مذکور

 امتیاز سمت ردیف

 18000 ی سه قوهرؤسا 1

2 
معاون اول رئیس جمهور ، نواب رئیس مجلس شورای اسالمی و 

 اعضاء شورای نگهبان
17000 

 16000 وزراء ، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و معاونین رئیس جمهور 3

 15000 استانداران و سفراء 4

 14000 معاونین وزراء 5

 های پست تعیین سایر و گردند می همتراز ماده این)ب(بند مقامات با اسالمی انقالب دوران وزیران نخست

 رئیس عهده اداری مجلس به کارکنان های پست همطرازی تعیین و بوده وزیران هیأت عهده به همطراز

 قانون مدیریت( 71ماده  1)تبصره  .بود خواهد مجلس

 گردد می تلقی حقوق ثابت ( که66ماده ) در مذکور(  شاغل ویژگیهای امتیاز و فوق ماده موضوع حقوق بر عالوه

قانون  71ماده  2تبصره ) .گرفت خواهد تعلق مقامات به مورد حسب نیز قانون این (68) ماده های العادهفوق

 مدیریت(

 بنمایند نموده یا وظیفه انجام سیاسی مدیریتهای پست در دوسال حداقل که ماده این در مذکور مقامات

 العاده و فوق ثابت حقوق چنانچه ، شوند منصوب تری پائین سمت به که صورتی در مقام تصدی از پس

 قبلی در پست مستمر وی العاده وفوق ثابت حقوق ( %80درصد ) هشتاد از جدیدمسئولیت  در مستمرآنها

 با تفاوت تطبیق نمود. این خواهند دریافت تطبیق تفاوت ( را%80تا ) التفاوت مابه میزان به کمترباشد

 محاسبه التفاوت در مابه این و گردد می مستهلک  )ها العاده فوق و شاغل و شغل عوامل ( بعدی های ارتقاء

 .بود خواهد عمل مالک نیز وظیفه و بازنشستگی حقوق
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 (یخدمات کشور تیریقانون مد 78تبصره ماده تفاوت تطبیق  )

 ی خدمات کشور تیریدر قانون مد قیتفاوت تطب

 یمشمول کسور بازنشستگ یفصل ) فصل دهم ( ، حقوق ثابت و فوق العاده ها نیا یکه با اجرا یدر صورت

 یافتیدر زانی، تا م ابدینمودند کاهش  یم افتیدر یو مقررات قبل نیاز کارمندان که به موجب قوان کیهر

 . خواهند نمود افتیدر قی، تفاوت تطب یقبل

 . گردد یمستهلک م یبعد یهاءبا ارتقا یضمن درج در حکم حقوق قیتفاوت تطب نیا 

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

 : 1388در قانون بودجه سال  قیتفاوت تطب

خدمات  تیریقانون مد یکل کشور در خصوص نحوه اجرا 1388بودجه سال قانون  11قسمت ب بند 

 تیریاز ابتداء اجراء فصل دهم قانون مد ی( در احکام حقوق 78موضوع ماده )  قیتفاوت تطب درجری کشو

حقوق نخواهد بود و تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت  شی( مانع از افزا 1/1/1388)  یخدمات کشور

 خواهد ماند .

 در دو مرحله به شرح زیر تطبیق و افزایش می یابد : 1388ق و مزایای کارمندان در سال حقو

 :مرحله اول

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

آموزش و پرورش فوق العاده سرپرستی جایگزین می شود( ایثارگری، نشان های دولتی و خدمت اداری 

مناطق جنگ زده در زمان جنگ کارمندان براساس این مصوبه تعیین و سپس با ضریب موضوع ماده 

 محاسبه می شود. (ریال 500ضریب )قانون مدیریت خدمات کشوری  125

در صورتی که حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به  ب(

لی )حقوق ـافتی قبـاید، تا میزان دریـاهش یـافت می نموده اند کـررات قبلی دریـوانین و مقـوجب قـم

کارمند به  1387و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 

استثناء )فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری( به عنوان تفاوت تطبیق، برای کارمند منظور 

 شود.می 

 مرحله دوم:

، کل امتیازات مکتسبه کارمند )در جزء الف 1388برای تعیین حقوق و مزایای کارمندان در سال  الف(

 ریال (  محاسبه می شود. 600ضریب با )  1388مرحله اول( با ضریب مصوب دولت برای سال 
مرحله دوم عالوه بعالوه تفاوت تطبیق موضوع جزء « الف»در صورتی که حقوق ناشی از اجرای بند  ب( 

مرحله اول هر یک از کارمندان، نسبت به دریافتی قبلی )حقوق و فوق العاده های مشمول کسور « ب»

بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی به استثناء فوق العاده سختی شرایط کار و نوبت کاری در 

واحده قانون ( ماده 11بند )« ب»افزایش داشته باشد به استثناء جزء  %15( آنان کمتر از 1387سال 
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افزایش یافته و در حکم کارگزینی کارمند درج می شود. سپس   %15کل کشور، تا  1388بودجه سال 

مرحله اول( که به موجب این مصوبه به کارمند « الف»سایر پرداختی های غیر از موارد مذکور )در جزء 

 شود. تعلق می گیرد )نظیر عائله مندی و اوالد، سختی کار و ...( به آن اضافه
در صورتی که با اجرای بندهای فوق، میزان افزایش حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور  پ(

بازنشستگی و کمک هزینه عائله مندی و اوالد، مشمولین دریافت کمک هزینه عائله مندی نسبت به 

دی و اوالد دریافتی قبلی )حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی و کمک هزینه عائله من

ریال افزایش داشته باشد به استثناء  1000000( کمتر از 1387مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 

کل کشور این تفاوت تا سقف مذکور به جمع تفاوت  1388( ماده واحده قانون بودجه سال 11بند )« ب»

که از کمک هزینه عائله ندانی ممرحله دوم افزوده خواهد شد. این مبلغ در مورد کار« ب»موضوع جزء 

ریال خواهد بود. در مورد کارمندانی که از کمک هزینه عائله  600000مندی و اوالد برخودار نمی شوند 

مندی برخوردار نیستند ولی از کمک هزینه اوالد برخوردار می شوند به ازای هر فرزند )حداکثر تا سه 

 شود. ریال مذکور افزوده می 600000به  100000فرزند( مبلغ 

 محاسبه تفاوت تطبیق و سایر

A  + 1387فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال  = حقوق 

 )به استثناء فوق العاده سختی شرایط محیط کار، فوق العاده نوبت کاری (

بدی آب و هوا  ** فوق العاده محل خدمت، فوق العاده محرومیت از تسهیالت زندگی و فوق العاده

 محاسبه نمی گردد.

B  =  ( حق شاغل ، ایثارگری، نشانهای دولتی و خدمت مجموع امتیازات حق شغل، فوق العاده مدیریت ،

 500  در مناطق جنگ زده (

 B – A =تفاوت تطبیق 

A + (A x 15% )       115یا%   A =C 

= D (  شاغل ، ایثارگری، نشانهای دولتی و خدمت ، حق مجموع امتیازات حق شغل، فوق العاده مدیریت

    600  اداری در مناطق جنگ زده (

  تفاوت تطبیق  + (1.2B یا 

  = C – Dسایر مرحله اول

+ A = E  ،فوق العاده سختی شرایط محیط کار، فوق العاده نوبت کاری 

 (1387کمک هزینه عائله مندی و کمک هزینه اوالد )آخرین حکم سال 

F نه عائله مندی و کمک هزینه اوالد + تفاوت تطبیق + سایر مرحله اول + فوق العاده های = کمک هزی

 (1388مشمول کسور بازنشستگی از جمله سختی کار + حقوق ثابت )سال 
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 E- F  =g 

 .ریال باشد سایر مرحله دوم ندارد 1000000ریال یا  600000بیشتر از  gدر صورتیکه 

 .ریال باشد سایر مرحله دوم دارد 1000000ریال یا  600000کمتر از  gدر صورتیکه 

به استخدام دانشگاه پذیرفته می شوند بر اساس  1388تفاوت تطبیق آندسته از پرسنلی که در سال 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور  27/10/89مورخ  55919/200بخشنامه شماره 

 برقرار گردید . 1387سال  همانند کارمند نظیر در

 به شرح ذیل می باشد . 1388و  1387آیتم های حکم کارگزینی یک کارمند در سال  :مثال

 این کارمند را محاسبه نمائید . تفاوت تطبیق و سایرمبلغ 

 : 1387آیتم های حکم کارگزینی سال 

، فوق العاده   82840، افزایش سنواتی تشویقی :  148313، افزایش سنواتی :   602700 حقوق مبنا :

،  602700، فوق العاده سختی شرایط محیط کار :  120540،  فوق العاده تخصصی :  843780شغل : 

، فوق العاده محرومیت از  102459، فوق العاده بدی آب و هوا :  241080فوق العاده نوبت کاری : 

، فوق  54880، کمک هزینه اوالد :  137200، کمک هزینه عائله مندی :  180810یالت زندگی : تسه

، فوق العاده ویژه :  152227، تفاوت تطبیق ایثارگری و تشویقی :  1852880+  476700العاده جذب : 

 .  57256، فوق العاده جذب ناشی از برجستگی :  60270، فوق العاده برجستگی :  784161

 

 

 :  1388آیتم های حکم کارگزینی سال 

، فوق  0( ، فوق العاده مدیریت :  1490400)  2484( ، حق شاغل :  3168000)  5280حق شغل : 

( ، فوق العاده  64800)  108( ، خدمت اداری در مناطق جنگزده :  555000)  925العاده ایثارگری : 

، فوق العاده بدی آب و هوا :  180810سعه یافته : ، فوق العاده مناطق کمتر تو 241080نوبت کاری : 

( فوق  252000)  420( ، کمک هزینه اوالد :  486000)  810، کمک هزینه عائله مندی :  102459

 . 602700العاده سختی شرایط محیط کار : 

 تفاوت تطبیق : ؟ 

 سایر : ؟ 

 مرحله اول : 

 ( 108+  925+  2484+  5280*  )   500=  4398500               بند الف :                      
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 بند ب : 

5181667   =57256  +602700  +784161  +152227  +476700  +1852880  +12540  +

843780  +82840  +148313  +602700  

 : تفاوت تطبیق    5181667  -  4398500=   783167

 : دوم مرحله

 ( 108+  925+  2484+  5280*  )   600=     5278200             بند الف :                       

 بند ب :  

5958917   =15/1 *5181667 

6061367   =783167  +5278200 

درصد اتفاق افتاده لذا سایر  15افزایش بیش از  1386با توجه به توضیحات باال و نظر به اینکه در سال 

 به نامبرده تعلق نمی گیرد . 1

 بند پ : 

5373747  =54880  +137200  +5181667  

6721967   =252000   +408600    +6061367 

با توجه به اینکه آیتمهای سختی کار ، نوبت کاری ، آب و هوا ، تسهیالت زندگی در هردو طرف معادله 

 تکرار شده و تاثیری در محاسبات ندارند  لذا در فرمول باال درج نگردیدند .

نیز   2ایر  ریال می باشد لذا س 1000000به توضیحات باال نظر به اینکه افزایش ایشان بیش از با توجه 

 گیرد. به نامبرده تعلق نمی

انجام پذیرفت و بعد از تاریخ مذکور  بر اساس بخشنامه شماره   1/1/88له باال با فرض تاریخ حل مسأ

ی وزارت ، فوق العاده ایثارگری از مبنای مدیر کل محترم منابع انسان  25/5/91د مورخ /1976/209

 ( 1/1/1388محاسبه تفاوت تطبیق خارج گردید . ) از تاریخ 

معاون محترم توسعه مدیریت و منابع  21/2/95د مورخ /708/209بر اساس بخشنامه شماره  مجددا 

 ( 1/1/1395ریخ وزارت ، فوق العاده مدیریت نیز از مبنای محاسبه تفاوت تطبیق خارج گردید . ) از تا

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو بخشنامه  14/7/94مورخ  872با توجه به دادنامه شماره 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ، برقراری   27/10/89مورخ  55919/200شماره 

ه استخدام دانشگاه پذیرفته می ( ب 14/7/94ی مذکور ) أتفاوت تطبیق جهت پرسنلی که بعد از تاریخ ر

 شوند مجوزی ندارد .

ریزی وزارت ت توسعه مدیریت ، منابع و برنامهمعاون 16/7/98د مورخ /5641/209با توجه به نامه شماره 

-لغو گردید و تصمیم  1/9/98تاریخ و بعد از آن از  1388، تفاوت تطبیق پرسنل استخدامی سال متبوع

به جلسه کمیته  1/9/98لغایت  14/7/94اضافه دریافتی ایشان از تاریخ  گیری در خصوص نحوه دریافت

 .سرمایه انسانی وزارت موکول گردید
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 :فصل پنجم

 علمی  هیأتنامه اداری و استخدامی کارکنان غیر آئین
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 مقدمه 

 اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه پنجم برنامه قانون  20 ماده ب بند اجرای در

 خدمات و پزشکی علوم دانشکده /دانشگاه علمی هیأت غیر کارمندان استخدامی و اداری نامهآیین ایران،

امناء  هیأتبه تصویب  01/01/1391ماده با تاریخ اجرای  119درمانی کشور در دوازده فصل و  بهداشتی

نامه به حقوق و مزایای کارکنان پرداخته شده است. در این بخش منظور آئینرسید. در فصل هشتم این 

های علوم پزشکی و خدمات علمی دانشگاه هیأتنامه اداری و استخدامی کارمندان غیرآئیننامه، آئیناز 

 باشد .بهداشتی درمانی کشور می

 در مذکور هایویژگی سایر و شاغل و شغل عوامل ارزشیابی اساس بر مؤسسه کارمندان پرداخت نظام

 ریالی ضریب در ضرب فصل این در مذکور عوامل ارزشیابی نتایج از حاصل امتیاز. بود خواهد آتی مواد

 نامه(آئین 49گیرد.)ماده می قرار کارمندان مزایای و حقوق تعیین مبنای سالیانه،

 دولت سوی از شده اعالم ریالی ضریب معادل سال هر برای ماده این در مذکور ریالی ضریب تبصره:

 گردد.می ابالغ پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزیر توسط که بوده

 نامهآئینضریب ریالی و حداقل دریافتی در 

 جدول حداقل حقوق

 ضریب ریالی سال
 دریافتی حداقل

 )ریال(
 ضریب ریالی سال

 دریافتی حداقل

 )ریال(

1391 805 
2656500 

3921500 
1395 1541 

6000000 

9000000 

1392 1006 
3320000 

4900000 
1396 1695 

6600000 

10350000 

1393 1207 
4000000 

6000000 
1397 1797 

7161000 

11230000 

1394 1376 
5000000 

7500000 
1398 2120 

8450000 

15630000 

- - - 1399 2438 
9717500 

17974500 

 حداقل دریافتی داریم.   2نامه نیز همانند قانون مدیریت خدمات کشوری در جدول آئیندر  

شود.)ماده در هر سال از سوی وزارتخانه اعالم می مؤسسهحداقل حقوق ثابت و مزایای مستمر کارمندان 

 نامه( آئین 59
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 دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل و حق شاغل و ...: حق شغل

 جدول طبقات ورودی

 تحصیالت
طبقه شغلی در  اولین

 نامهآئین

طبقه شغلی در  اولین

 اصالحیه طبقات *

 2 1 زیر دیپلم

 3 2 دیپلم

 4 3 کاردانی

 5 4 کارشناسی

 6 5 ارشد کارشناسی

 7 6 دکترای عمومی

 Phd 7 8دکترای تخصصی و 

 

توسعه مدیریت و تحول  مرکز 30/11/96د مورخ /2261/212شماره اساس بخشنامه بر 1/1/96از تاریخ * 

اداری وزارت و آئین نامه مهندسی مشاغل ، یک طبقه به طبقات ورودی کارکنان مشمول قانون مدیریت 

 خدمات کشوری اضافه شد .

 آئین نامه( 50ماده حق شغل: )

 جدول حق شغل

طبقات 

 جدول

 رتبه های شغلی

 عالی خبره ارشد پایه مقدماتی

1 2400 2650 3000 - - 

2 2600 2850 3200 3650 4200 

3 2800 3050 3400 3850 4400 

4 3000 3250 3600 4050 4600 

5 3200 3450 3800 4250 4800 

6 3400 3650 4000 4450 5000 

7 3600 3850 4200 4650 5200 
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طبقات 

 جدول

 رتبه های شغلی

 عالی خبره ارشد پایه مقدماتی

8 3800 4050 4400 4850 5400 

9 4000 4250 4600 5050 5600 

10 4200 4450 4800 5250 5800 

11 4400 4650 5000 5450 6000 

12 4600 4850 5200 5650 6200 

13 4800 5050 5400 5850 6400 

14 5000 5250 5600 6050 6600 

15 5200 5450 5800 6250 6800 

16 5400 5650 6000 6450 7000 

یلی و دارندگان مدرک تحص 2/1امتیاز طبقه مشاغل بهداشتی و درمانی در جدول حق شغل با ضریب 

گردد. اسبه میمح 1/1و سایر مشاغل با ضریب  5/1و متخصصین و باالتر با ضریب  Ph.Dای، دکتری حرفه

 و ....( شاغلحق حق شغل و نحوه تعیین دستورالعمل  2ماده  3آیین نامه و تبصره  50ماده  5تبصره )

کان از مقطع تحصیلی باالتر می باشند، کمایلی کارشناسی ارشد جانبازانی که دارای مدرک تحص -2

نحوه تعیین دستورالعمل  2ماده  3تبصره ) 1( بهره مند خواهند شد.Ph.Dدکتری )دکترای تخصصی یا 

 و ....(شاغل حق حق شغل و 

ازات مقطع این افراد از امتیاز ضریب حق شغل ، حق شاغل و سقف جدول فوق العاده جذب برابر با امتی

 برخوردار می گردند. (  Ph.D)دکترای تخصصی یا تحصیلی باالتر 

 

 

 

 

 

                                                           
معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع مقطع   28/12/1396د مورخ /10344/209به استناد نامه شماره  1

تحصیلی باالتر جهت جانبازان، آزادگان، فرزندان شاهد و رزمندگان با شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه که مدرک 

 تعیین گردید. Ph.Dدکتری تخصصی  01/01/1397نمایند از تاریخ ای ارائه میارشد یا دکتری حرفهتحصیلی کارشناسی 
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 ( آئین نامه 51حق شاغل: )ماده 

 جدول حق شاغل

 

 4ماده  2)تبصره امتیازاضافه می گردد. 200زان یبه م MPHه امتیازتحصیالت دارندگان گواهینامه  ب -1

 و ....(شاغل حق حق شغل و نحوه تعیین دستورالعمل 

 (به دلیل توقف امتیاز برای افراد با سنوات باالیاز حق شاغل برداشته شده است. )درصد امت 75سقف  -2

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

 (ی باشد نه سنوات بازنشستگیولتی ماحکام پرسنلی مالک سنوات خدمت د

 )سال( می باشد.30حداکثر امتیاز قابل احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه کارمند  -4

حداکثر  بیو به ترت %2 یتیریو در مشاغل مد %1 یهر سال سابقه خدمت در مشاغل سرپرست یبه ازا -5

به  ( 5700)نامه  نیآئمندرج در  51موضوع ماده  حق شاغل ازاتیسقف امت مجموع از %20و  10%

تبصره  نیموضوع ا ازاتیهر حال مجموع امت در .شود یحق شاغل کارمندان مشمول اضافه م ازاتیامت

 تحصیالت
امتیاز 

 تحصیالت

امتیاز دوره های 

 آموزشی مصوب

مهارت امتیاز 

 و توانایی

امتیاز سنوات 

خدمت در هر 

 سال

امتیاز تجربه 

مربوط و 

مشابه در هر 

 سال

 1100 زیر دیپلم

به ازای طی هر 

یک ساعت دوره 

آموزشی مصوب، 

نیم امتیاز 

 500)حداکثر 

 امتیاز(

200 10 8 

 10 15 250 1200 دیپلم

 12 20 300 1400 کاردانی

 14 25 400 1700 کارشناسی

کارشناسی 

 ارشد
2000 600 30 16 

دکتری 

 حرفه ای
2400 700 32 17 

دکتری 

تخصصی و 
PHD 

2800 810 35 18 

حداکثر 

 امتیاز
2800 500 810 1050 540 
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حق حق شغل و نحوه تعیین دستورالعمل  7ماده  4) تبصره .دیسقف حق شاغل تجاوز نما %20از  دینبا

 و ....(شاغل 

 (آئین نامه 53ماده العاده مدیریت و سرپرستی )فوق :هافوق العاده 

 جدول فوق العاده مدیریت

حوزه 

جغرافیایی 

 خدمت

سطوح 

 مدیریت

معاون 

اداره و 

 همتراز

رئیس 

اداره و 

 همتراز

معاون 

مدیر کل و 

 همتراز

مدیر کل 

 و همتراز

معاون 

 مؤسسه

 و همتراز

 شهرستان

 2300 1850 1400 950 510 سطح یک

 2350 1900 1450 1000 550 سطح دو

 2400 1950 1500 1050 600 سطح سه

 استان

 2450 2000 1550 1100 650 سطح یک

 2500 2050 1600 1150 700 سطح دو

 2550 2100 1650 1200 750 سطح سه

 ملی

 2600 2150 1700 1250 800 سطح یک

 2650 2200 1750 1300 850 سطح دو

 2700 2250 1800 1350 900 سطح سه
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 العاده مدیریتفوقجدول تعیین امتیاز 

عناوین 

 مدیریت

طبقات 

 جدول

حوزه 

جغرافیایی 

 خدمت

معاون اداره 

 و همطراز

رئیس اداره و 

 همطراز

معاون مدیر 

 کل و همطراز

مدیر 

کل و 

 همطراز

معاون 

 مؤسسه

و 

 همطراز

 طبقه یک

 شهرستان

سرپرستار 

 eبیمارستان 

معاون اداره 

در مرکز 

بهداشت 

شهرستان با 

 dجمعیت 

رئیس اداره مرکز 

بهداشت شهرستان 

 dبا جمعیت 

رئیس اداره 

 eبیمارستان 

رئیس اداره مرکز 

 cتحقیقات تیپ 

سوپروایزر 

 eبیمارستان 

رئیس مرکز 

بهداشت 

شهرستان با 

 dجمعیت 

مدیر در 

 dبیمارستان 

رئیس خدمات 

پرستاری در 

 eبیمارستان 

  

 طبقه دو

معاون اداره 

دانشگاه تیپ 

3 

سرپرستار 

 dبیمارستان 

معاون اداره 

در مرکز 

بهداشت 

شهرستان با 

 cجمعیت 

رئیس اداره / گروه 

 3در دانشگاه تیپ 

رئیس اداره 

 dبیمارستان 

سوپروایزر 

 dبیمارستان 

رئیس مرکز 

بهداشت 

شهرستان با 

 cجمعیت 

مدیر در 

 cبیمارستان 

مدیر در 

 eبیمارستان 

مدیر / رئیس 

خدمات 

پرستاری 

 dبیمارستان 

معاون دانشکده 

در دانشگاه تیپ 

3 

رئیس 

بیمارست

 eان 

 

 طبقه سه

معاون اداره 

سازمان 

 وابسته

رئیس اداره 

 cبیمارستان 

رئیس مرکز 

بهداشت 

معاونین 

رئیس 
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سرپرستار 

 cبیمارستان 

معاون اداره 

در مرکز 

بهداشت 

شهرستان با 

 bجمعیت 

معاون اداره 

 cبیمارستان 

رئیس اداره در مرکز 

بهداشت شهرستان 

 bبا جمعیت 

 dمعاون مدیر شبکه 

رئیس مرکز 

 بهداشتی درمانی

رئیس اداره مرکز 

 bتحقیقات تیپ 

سوپروایزر 

 cبیمارستان 

شهرستان با 

 bجمعیت 

مدیران دانشگاه 

 3تیپ 

 dمدیر شبکه 

معاون 

 dبیمارستان 

مدیر بیمارستان 
d 

مدیر خدمات 

پرستاری 

 cبیمارستان 

مدیر در 

 bبیمارستان 

دانشگاه 

 3تیپ 

رئیس 

بیمارست

 dان 

طبقه 

 چهار
 استان

معاون اداره 

دانشگاه تیپ 

2 

سرپرستار 

 bبیمارستان 

معاون اداره 

در مرکز 

بهداشت 

شهرستان با 

 aجمعیت 

معاون اداره 

 bبیمارستان 

مدیر مرکز 

آموزش 

 بهورزی

 

رئیس اداره / گروه 

 سازمان وابسته

رئیس اداره / گروه 

 2در دانشگاه تیپ 

رئیس اداره 

 bبیمارستان 

 cمعاون مدیر شبکه 

رئیس اداره در مرکز 

بهداشت شهرستان 

 aبا جمعیت 

رئیس اداره / مرکز 

 a تحقیقات تیپ

سوپروایزر  

 bبیمارستان 

معاون مدیر کل 

 سازمان وابسته

رئیس مرکز 

بهداشت 

شهرستان با 

 aجمعیت 

 cمدیر شبکه 

ن معاو

 بیمارستان

معاون 

 cبیمارستان  

مدیر 

 c بیمارستان 

مدیر در 

 aبیمارستان 

مدیر خدمات 

پرستاری 

 bبیمارستان 

معاون دانشکده 

 2دانشگاه تیپ 

مدیر کل 

سازمان 

 وابسته

معاونین 

فنی / 

اجرایی 

مرکز 

بهداشت 

استان 

دانشگاه 

 2تیپ 

رئیس 

بیمارست

 cان 
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 طبقه پنج

معاون اداره 

دانشگاه تیپ 

1 

سرپرستار 

 aبیمارستان 

معاون اداره 

 aبیمارستان 

رئیس اداره / گروه 

 1در دانشگاه تیپ 

 bمعاون مدیر شبکه 

رئیس اداره 

 aبیمارستان 

سوپروایزر 

 aبیمارستان 

 

مدیر دانشگاه 

 2تیپ 

 bمدیر شبکه 

معاون دانشکده 

 1دانشگاه تیپ 

معاون 

 bبیمارستان 

مدیر بیمارستان 
b 

مدیر خدمات 

ری پرستا

 aبیمارستان 

معاونین 

رئیس 

دانشگاه 

 2تیپ 

معاونین 

فنی / 

اجرایی 

مرکز 

بهداشت 

استان 

دانشگاه 

 1تیپ 

رئیس 

بیمارست

 bان 

 

طبقه 

 شش
 aمعاون مدیر شبکه  

مدیر دانشگاه 

 1تیپ 

 aمدیر شبکه 

معاون 

 aبیمارستان 

مدیر بیمارستان 
a 

معاون 

رئیس 

دانشگاه 

 1تیپ 

رئیس 

بیمارست

 aان 

 

 طبقه

 هفت

 ملی

   معاون مدیر  

طبقه 

 هشت
    

معاون 

سازمانها

ی 

 وابسته

 معاون اداره طبقه نه
 رئیس اداره

 رئیس گروه

 مدیر

معاون مدیران 

کل مراکز / 

 دفاتر

مدیر کل 

 ستاد

رئیس 

مرکز 

 ستاد
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 العاده مدیریتجدول تعیین امتیاز فوق

عناوین 

 مدیریت

 طبقات جدول

حوزه 

جغرافیایی 

 خدمت

معاون اداره 

 و همطراز

رئیس اداره و 

 همطراز

معاون مدیر 

کل و 

 همطراز

مدیر کل و 

 همطراز

معاون 

و  مؤسسه

 همطراز

 طبقه یک

 شهرستان

 رئیس/ 

 مسئول

منطقه یا 

پایگاه ) 

فوریتهای 

 پزشکی (

رئیس / 

مسئول پایگاه 

 امداد هوایی

ماما مسئول 

در بیمارستان 
e 

مدیر آموزشگاه 

 بهورزی

آموزشگاه مدیر 

 بهیاری

رئیس اداره در 

دانشکده های 

 3دانشگاه تیپ 

   

 طبقه دو
ماما مسئول 

 مارستانیدر ب
c 

رئیس اداره در 

مرکز بهداشت 

شهرستان با 

 cجمعیت 

رئیس مرکز 

اورژانس در 

 3دانشگاه تیپ 

رئیس دفتر در 

ستاد مرکزی 

 3دانشگاه تیپ 

معاون مدیر در 

 eبیمارستان 

اداره در  سیرئ

 یدانشکده ها

 2 پیدانشگاه ت

 

 نیمعاون

/  یفن

 ییاجرا

مرکز 

بهداشت 

استان 

دانشگاه 

 3 پیت
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 طبقه سه
ماما مسئول 

 مارستانیدر ب
b 

رئیس مرکز 

اورژانس در 

 2دانشگاه تیپ 

دفتر در  سیرئ

 یستاد مرکز

 2پیدانشگاه ت

اداره در  سیرئ

 یدانشکده ها

 1 پیدانشگاه ت

معاون رئیس 

مرکز شهرستان 

 dبا جمعیت 

معاون مدیر در 

 3دانشگاه تیپ 

معاون مدیر در 

 dبیمارستان 

   

 طبقه چهار

 استان

ماما مسئول 

 مارستانیدر ب
a 

 سیمعاون رئ

مرکز شهرستان 

 c تیبا جمع

مرکز  سیرئ

اورژانس در 

 1 پیدانشگاه ت

دفتر در  سیرئ

 یستاد مرکز

 1 پیدانشگاه ت

در  ریمعاون مد

 c  مارستانیب

   

  طبقه پنج

در  ریمعاون مد

 2 پیدانشگاه ت

در  ریمعاون مد

 b  مارستانیب
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 :اندبیمارستان آموزشی یا غیر آموزشی در استان یا شهرستان براساس تعداد تخت به شرح زیر تقسیم شده

 aتخت = 500بیش از   

  b  تخت = 301-500

  c   تخت = 121-300

  dتخت = 50-120

  eتخت = 50کمتر از 

 :باشدها با توجه به موارد ذیل می تیپ بندی دانشگاه  

 : فسا، جهرم، شاهرود، رفسنجان، سبزوار، زابل، قم، کاشان، گناباد، بابل، بجنورد، بیرجند3تیپ     

 : بقیه دانشگاه ها2تیپ     

 ز، اصفهان، شیراز، مشهد: تهران، ایران، شهید بهشتی، تبریز، اهوا1تیپ      

د جمعیت تحت پوشش در چهار براساس تعدا مانی و مراکز بهداشت شهرستانشبکه های بهداشتی در

 :اندتقسیم بندی گردیده d, c, b, aتیپ 

  a هزار نفر = 700بیش از   

  bهزار نفر = 700 -هزار 350

  c هزار نفر = 350 -هزار 150

  d       هزار نفر = 150کمتر از   

 سیمعاون رئ

مرکز شهرستان 

 b تیبا جمع

  طبقه شش

در  ریمعاون مد

 1 پیدانشگاه ت

در  ریمد معاون

 a  مارستانیب

 سیرئ معاون

مرکز شهرستان 

 a تیبا جمع

   

 طبقه هفت

 ملی

     

      هشتطبقه 

      طبقه نه
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صورتی که به سمت سال در پست های مدیریت انجام وظیفه نموده یا بنمایند، در  2مدیرانی که حداقل 

فوق العاده مدیریت در  %80تری منصوب شوند و فوق العاده مدیریت آنان در مسئولیت جدید از  ئیناپ

به میزان ما به التفاوت تا سقف درصد مذکور تفاوت فوق العاده مدیریت دریافت  پست قبلی کمتر باشد. 

ین مابه التفاوت در محاسبه حقوق این تفاوت با ارتقاءهای بعدی مستهلک می شود. اخواهند نمود. 

 نامه( آئین 53بازنشستگی و وظیفه نیز مالک عمل خواهد بود. )تبصره ماده 

امتیاز فوق العاده مدیریت مدیران و سرپرستان شاغل در ستاد مؤسسه های مرکز استان معادل امتیازات 

 د .برای سایر مؤسسه ها معادل امتیازات سطح استان تعیین می گرد سطح ملی 

 .        شیراز سطح ملی،  فسا سطح استان           جیرفت سطح استانکرمان سطح ملی ،  مثال:

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

تیازفوق العاده مدیریت ( که با اعمال ام1/1/1388حقوق و مزایای مدیران و سرپرستان در مرحله تطبیق )

به پست های مدیریتی منصوب شده اند به دلیل ثابت  1/1/1388از حقوق و مزایای افراد مشابه بعد از 

اجازه داده می شود معادل ریالی تفاوت را بدون  مؤسسهبودن مبلغ تفاوت تطبیق کمتر می باشد، لذا به 

در نظرگرفتن پست مدیریتی و سرپرستی در مرحله تطبیق محاسبه و به سرجمع حقوق و مزایای 

نحوه تعیین دستورالعمل  7ماده  5کارمندان ذینفع از طریق اصالح تفاوت تطبیق اضافه نماید . )تبصره 

 ( اجرایی شد 1/1/95.(  ) از تاریخ و ...شاغل حق حق شغل و 

 آئین نامه( 54ماده  1یافته )بند العاده بدی آب و هوا و مناطق کمترتوسعه فوق

معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت  05/02/1391د مورخ /209/334به استناد بخشنامه شماره 

محترم وزیران  هیأت 1391/01/1391هـ مورخ   /47702ت /752متبوع و در اجرای تصویب نامه شماره 

معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه  07/01/1391مورخ  200/91/177موضوع بخشنامه شماره 

انسانی رئیس جمهور ، فـوق العاده های منـاطق کمتر توسعـه یافته و بدی آب و هوا به تـاریخ اجـرای 

 ) شغل ، شاغل و مدیریت (کاهش یافت.  06/1/1391

مقام عالی وزارت و در اجرای تصویب نامه  14/05/1391مورخ  100/772 به استناد بخشنامه شماره

محترم وزیران ، فوق العاده های مناطق کمتر  هیأت 07/04/1391هـ مورخ   48093ت /65647شماره 

) شغل ، شاغل و مدیریت (کاهش و بر اساس  1/4/1391توسعه یافته و بدی آب و هوا به تاریخ اجرای 

 رار گردید .برق 1390ضرایب سال 
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درصد مناطق کمتر توسعه یافته از جدول فوق العاده مناطق کمترتوسعه یافته: 

 06/01/1391تاریخ

 سطح مشاغل ضریب

 محرومیت

ضریب 

(5) 

ضریب 

(6) 

ضریب 

(7) 

ضریب 

(8) 

ضریب 

(9) 

مشاغل تخصصی با مدرک 

تحصیلی کارشناسی ارشد و 

 باالتر

9% 12% 15% 18% 25% 

مدرک  سایر مشاغل با هر

 تحصیلی
6% 9% 11% 15% 20% 

 

 01/04/1391 درصد مناطق کمتر توسعه یافته از تاریخ

 سطح مشاغل ضریب

 محرومیت

ضریب 

(5) 

ضریب 

(6) 

ضریب 

(7) 

ضریب 

(8) 

ضریب 

(9) 

مشاغل تخصصی با مدرک 

تحصیلی کارشناسی ارشد و 

 باالتر

7% 9% 11% 13% 15% 

سایر مشاغل با هر مدرک 

 تحصیلی
5% 6% 8% 10% 12% 

 

 06/01/1391درصد مناطق بد آب و هوا از تاریخ  :فوق العاده بدی آب و هوا

 (4درجه ) (3درجه ) (2درجه ) (1درجه ) درجه بندی آب و هوا سطح مشاغل

مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی 

 کارشناسی ارشد و باالتر
10% 12% 16% 25% 

 %20 %14 %10 %8 سایر مشاغل با هر مدرک تحصیلی
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 01/04/1391درصد مناطق بد آب و هوا از تاریخ 

سطح مشاغل   درجه 

 بندی آب و هوا
 (4درجه ) (3درجه ) (2درجه ) (1درجه )

مشاغل تخصصی با مدرک 

تحصیلی کارشناسی 

 ارشد و باالتر

6% 7% 8% 10% 

سایر مشاغل با هر مدرک 

 تحصیلی
5% 6% 7% 8% 

 

 آئین نامه(54 ماده 2ارگری ) بند العاده ایثفوق

 جدول امتیاز فوق العاده ایثارگری

 امتیاز مدت خدمت داوطلبانه در جبهه مدت اسارت درصد جانبازی ردیف

 400 ماه 6تا  3 ماه 6تا  3 درصد 5 1

 500 ماه 12تا  ماه 12تا  درصد 9تا  6 2

 600 ماه 18تا  ماه 18تا  درصد 14تا  10 3

 700 ماه 24تا  ماه 24تا  درصد 19تا  15 4

 800 ماه 30تا  ماه 30تا  درصد 24تا  20 5

 900 ماه 36تا  ماه 36تا  درصد 29تا  25 6

 1000 ماه 42تا  ماه 42تا  درصد 34تا  30 7

 1100 ماه 48تا  ماه 48تا  درصد 39تا  35 8

 1200 ماه 54تا  ماه 54تا  درصد 44تا  40 9

 1300 ماه 60تا  ماه 60تا  درصد 49تا  45 10

 1500 ماه 70تا  ماه 70تا  درصد 59تا  50 11

 1550 ماه 70باالتر از  ماه 70باالتر از  درصد و باالتر 60 12

 

 .اجرایی گردید 01/01/1395ز تاریخ جدول فوق ا
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  :العاده ایثارگری متناسب با فوق

  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 1550تا سقف 

در صورتی که کارمندی از اجتماع حاالت ایثارگری برخوردار باشد، باالترین امتیاز مربوط به یکی از آنها 

از امتیاز حاالت دیگر ایثارگری، به امتیاز ایثارگری وی اضافه  %25مبنای تعیین امتیاز قرار گرفته و 

 خواهد شد.  

  .ز تجاوز ننماید امتیا 1550مشروط بر آنکه امتیاز ایثارگری آنان از سقف 

مشاور محترم معاونت توسعه و مدیر کل منابع  30/10/1391د مورخ /209/3486به استناد نامه شماره 

عمومی دیوان عدالت اداری،  هیأت 28/8/1391مورخ  511انسانی و پشتیبانی وزارت متبوع و رأی شماره 

 لغو گردید.  28/08/1391اجتماع حاالت ایثارگری از تاریخ 

ستاد کل نیروهای مسلح، سه چهارم خدمت  21/10/1388ط مورخ /206/40/11ستناد ابالغیه شماره به ا

 01/10/1388کارکنان وظیفه که به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده اند از تاریخ 

ماده  3صره نامه و به استناد تب آئین 117)بر اساس ماده به عنوان خدمت داوطلبانه محسوب می گردد. 

 قانون مدیریت خدمات کشوری( 117

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

 نامه(آئین 54ماده  2بند  2امتیاز در نظر گرفته می شود. )تبصره  130در زمان جنگ 

جهت کارکنان مشمول برقرار  اجرا به شرح ذیلفوق العاده ایثارگری بر اساس نوع ایثارگری و تاریخ 

 :گردید

  1/1/1388حضور داوطلبانه در جبهه ، جانبازی و اسارت 

 1/10/1388سه چهارم حضور غیرداوطلبانه در جبهه 

  01/01/1389( 1389)قانون بودجه سال امتیاز (  1300العاده ایثارگری فرزندان شاهد ) فوق

  01/01/1390( )قانون برنامه پنجم توسعه امتیاز ( 1550شاهد ) فوق العاده ایثارگری فرزندان 

 :1/1/1391علمی از تاریخ  هیأتنامه اداری و استخدامی کارکنان غیر در اجرای آئین

اند:   نامه در دانشگاه اشتغال داشتهندان شاهدی که قبل از اجرای آئینالعاده ایثارگری فرزامتیاز فوق

1550   

اند:    نامه در دانشگاه اشتغال یافتهندان شاهدی که بعد از اجرای آئینالعاده ایثارگری فرزو امتیاز فوق

1500 
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 تعیین و پرداخت گردید.

 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 51العاده ایثارگری ماده فوق

مصلحت نظام به تصویب مجمع تشخیص  02/10/1391قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در تاریخ 

  .رسید

 : 51مشمولین ماده 

شهداء و فرزندان شاهد ) با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه ،   -آزادگان   -و باالتر   %25جانبازان 

 می باشند ( %50جانباز 

 .بهره مند شدند 1/1/96ه از تاریخ قانون برنامه ششم توسع 88همسران شاهد نیز به استناد بند پ ماده 

:افراد غ  جانبازان حالت اشتغال جانبازان یر مشمول 

 .دولت در هرسال  هیأتحداقل حقوق اعالم شده توسط  %25نحوه محاسبه : 

مشمول کسور بازنشستگی نبوده ودر محاسبه فوق العاده جذب   51فوق العاده ایثارگری ماده   تبصره :

 امناء تاثیر ندارد . هیأت

 (نامهآئین 54 ماده 3سختی شرایط  )بند العاده فوق

میزان امتیاز این فوق العاده براساس درصدهایی که قبال  برای سختی کار مشاغل دستگاه های اجرایی 

به  05/10/1389امتیـاز، از تاریخ  1000امتیـاز، حداکثر تا  12تایید شده است، به ازای هر یک درصـد، 

 .می گرددعنوان فوق العاده سختی شرایط محیط کار مشاغل آنان تعیین 

نـحوه محاسبه و تعیین فـوق العاده سختی کار در بیمارستان های روانی و بخش های روانی و  الف(

 بیمارستان های سوانح و سوختگی :

امتیاز فعلی فوقالعاده سختی کار
12

 × 30 =  امتیاز فوقالعاده سختی کار جدید

 

 :رک به شرح ذیل ابالغ و اجرایی شدامنا مشت هیأت 16/2/96با توجه به مصوبات مورخ  1/1/96از تاریخ 

 .، مشمولین و متعهدین خدمتاردادی، قر* مشمولین: کلیه کارکنان رسمی، پیمانی

  1/1/1396از تاریخ  مؤسسهمین بار مالی آن در بودجه مصوب بینی و تأ* تاریخ اجرا: در صورت پیش

  .پرداخت آن بالمانع خواهد بود
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 بخشهای سوختگیاغل بیمارستانها و مش

محاسبه درصد فوق العاده سختی شرایط محیط کار از حداکثر سقف امتیاز آئین نامه اداری و 

 علمی  هیأتاستخدامی کارکنان غیر 

 شاغلین گروه

در بیمارستان های 

ارجاعی یا تک 

 تخصصی

در بخش های 

سوختگی 

بیمارستان های 

 عمومی

1 

پزشکان متخصص و جراح ، گروه 

از سرپرستار ، پرستار ،  پرستاری اعم

بهیار ، کاردانها و کارشناسان اتاق عمل 

 و بیهوشی

80 % 55 % 

 % 35 % 50 مدیر پرستاری و سوپروایزر

2 

 پزشک عمومی

 منشی بخش / درمانگاه % 40 % 50

 کمک بهیار / خدمات بخش

3 
فیزیوتراپی / کاردرمانی / روان شناسی 

 مددکاری / نگهبان /
45 % 30 % 

4 
 % 10 % 35 کارشناس آزمایشگاه

 % % 30 سایر مشاغل بیمارستان

 

% از امتیاز مندرج در  20به صورت شیفت ثابت فعالیت دارند  ICUکارکنانی که در بخش  :1توضیح

رایط محیط کار آنان اضافه علمی به فوق العاده سختی ش هیأتآئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر 

 .می شود
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  بیمارستانها و بخشهای روانپزشکی مشاغل 

محاسبه درصد فوق العاده سختی شرایط محیط کار از حداکثر سقف امتیاز آئین نامه 

 علمی هیأتاداری و استخدامی کارکنان غیر 

 شاغلین گروه

در 

بیمارستان 

های تک 

تخصصی یا 

 ارجاعی

بخش های 

روان 

بیمارستانهای 

 عمومی

درمانگاههای 

 تخصصی

 مستقل

1 

روانپزشک ، گروه 

پرستاری ) پرستار ، 

بهیار ( ،  کمک 

بهیار/ خدمات 

 بخش / نگهبان

100 % 80 % 50 % 

مدیر پرستاری و 

 سوپروایزر
60 % 40 % 50 % 

2 

روان شناس / 

کاردرمانگر/ 

 گفتاردرمانگر

70 % 50 % 50 % 

 % 40 % 50 % 70 پزشک عمومی

3 

پزشکان تمام وقت 

روانپزشک/ غیر 

 % 30 % 40 % 50 مددکار

منشی بخش / 

 درمانگاه

4 

کارشناس 

آزمایشگاه / 

 دندانپزشک

35 % 20 % 20 % 

5 
سایر مشاغل 

 بیمارستان
30 % 10 % 10 % 
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 کار در سایر محیط های غیرمتعارف ب( نحوه محاسبه و تعیین فوق العاده سختی 

امتیاز فعلی فوق العاده سختی کار
12

 × 15 =  امتیاز فوق العاده سختی کار جدید

بیمارستانهای روانی و در حال حاضر فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف به جز 

 ( امتیاز پرداخت می گردد.1000تا )  سوختگی و بخشهای روانی و سوختگی

 (آئین نامه 54ماده  4اشعه )بند  العاده کار بافوق

فقط به کارمندانی که در شرایط محیط کار با اشعه  در ارتباط هستند طبق دستورالعملی که از سوی 

 امتیاز تعلق می گیرد .  3000وزارتخانه ابالغ خواهد شد حداکثر تا 

 تا تدوین دستورالعمل مربوط براساس مقررات قبلی اقدام  می گردد.

انون مدیریت خدمات کشوری از فوق العاده کار با اشعه آن دسته از کارمندانی که در مرحله تطبیق با ق

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 کار محاسبه و تا هنگامی که به کار با اشعه 

 باشند، پرداخت می شود.اشتغال داشته 

دستورالعمل جدید تعیین گروه پرتوکاری و میزان درصد و نحوه محاسبه فوق العاده کار با اشعه پرتوکاران 

 ( : 16/2/96امناء مشترک وزارت متبوع ) مورخ  هیأتمصوب 

 امتیاز  210حداکثر امتیاز تعیین شده جهت گروه الف : 

 امتیاز  136حداکثر امتیاز تعیین شده جهت گروه ب : 

 درصد فوق العاده کار با اشعه : یک ششم امتیازات کسب شده پرتو کار خواهد بود .

افراد واجد شرایط : کلیه کارکنان رسمی ، پیمانی ، قراردادی و متعهدین خدمت ) مشمولین قانون خدمت 

، پیام آوران بهداشت و سایر  kونی و مورد تعهد یا ضریب پزشکان و پیراپزشکان ، مشمولین خدمات قان

 دانش آموختگانی که در اجرای تعهدات قبل و یا هنگام تحصیل مشغول انجام وظیفه می باشند .
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 نحوه محاسبه 

: درصد تعیین شده ضربدر حقوق و مزایای مشمول  kکارکنان رسمی ، پیمانی ، طرحی و ضریب  (الف

 کسور بازنشستگی .

امناء ، سایر و  هیأت: مجموع حقوق پایه ، فوق العاده جذب  31ماده  5کارکنان قراردادی تبصره  (ب

 فوق العاده سختی شرایط محیط کار ضربدر درصد تعیین شده .

: حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی ضربدر درصد تعیین  32ماده  1کارکنان قراردادی تبصره  (ج

 شده .

 آئین نامه( 54ماده  5بند والد )مندی و اکمک هزینه عائله 

 قانون که این مشمول بگیر وظیفه و بازنشسته و شاغل مرد کارمندان به اوالد و مندی عائله هزینه کمک

( امتیاز 200معادل) فرزند سه فرزند، حداکثرتا  هر برای و امتیاز (800معادل ) باشند می همسر دارای

 تعلق می گیرد .

بگیر مشمول این آیین نامه که دارای همسر نبوده شاغل، بازنشسته، از کارافتاده و وظیفه کارمندان زن 

باشد( و یا همسر آنان معلول و یا از کارافتاده کلی باشد ، از مزایای  )همسر فوت کرده یا مطلقه یا مجرد

 مند می شوند . کمک هزینه عائله بهره

جع ذیصالح، به تنهایی متکفل مخارج فرزندان خود باشند، درصورتی که این کارمندان بر اساس رأی مرا

 شوند. مند میاز مزایای کمک هزینه اوالد نیز بهره

 .سال تمام 25رشاغل بودن فرزند تا سال و به شرط ادامه تحصیل و غی 20حداکثر سن برای اوالد ذکور تا 

 نی .اوالد اناث مادام که شوهر یا شغل نداشته باشند بدون رعایت سقف س

 ص کمک هزینه عائله مندی و اوالد تغییرات ایجاد شده در آئین نامه در خصو

کارکنان زن در صورت فوت همسر یا طالق ) صرفا  با ارائه گواهی فوت یا گواهی متارکه ( از کمک هزینه 

 عائله مندی برخوردار می شوند .

مندی برخوردار عمومی دیوان عدالت اداری از کمک هزینه عائله هیأتکارکنان زن مجرد با توجه به رای 

عمومی دیوان عدالت اداری  هیأت  18/7/96مورخ  655 -654گردند. مجددا  بر اساس دادنامه های شماره می

 18/7/96پرداخت کمک هزینه عائله مندی به زنان مجرد ) دخترانی که ازدواج ننموده اند ( از تاریخ دادنامه ) 

 لغو گردید.( 

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

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

 است .
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 مندی و اوالدهزینه عائلهول کمکجد

وضعیت 

 تاهل

 جنسیت
 توضیحات

کمک هزینه 

 عائله مندی

کمک 

 مرد زن هزینه اوالد

  * همسر نداشتن - * مجرد *

 * * دارای همسر و فرزند *  متاهل

  * متاهل

همسر ایشان از کارافتاده کلی و یا 

معلول باشد و فرزند تحت تکفل 

 داشته باشد.

* * 

  * متاهل
همسر آن از کارافتاده کلی و یا 

 نداشته باشد. معلول باشد و فرزند
*  

  * معیل
بدون همسر و دارای فرزند تحت 

 تکفل
* * 

 * * متکفل
بدون همسر و دارای فرزند تحت 

 تکفل
 * 

 

عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت کمک  هیأت  18/7/96مورخ  655 -654بر اساس دادنامه های شماره 

( فاقد مجوز  18/7/96هزینه عائله مندی به زنان مجرد ) دخترانی که ازدواج ننموده اند ( از تاریخ دادنامه ) 

 قانونی است .

 (نامهآئین 54ماده  6ه شغل )بند العادفوق

ودن مدرک تحصیلی دارا ب ،غل مطابق با طرح طبقه بندی مشاغلدر شرایط احراز آن ش)مشاغل تخصصی 

 (کید قرار گرفته باشدأدانشگاهی مورد ت

  1/8/93: تاریخ اجرا توسط وزارت بهداشت                     20/1/93: وزیران هیأتتاریخ تصویب توسط 

 1/1/1394: امنا هیأتالعاده جذب تاریخ تأثیر در محاسبه فوق

 جدول امتیاز فوق العاده شغل

 امتیاز تخصصی (سطح شغل ) مشاغل 

 700 کاردانی تا سطح

 1500 کارشناسی و همطراز کارشناسی

 2000 مشاغل باالتر از کارشناسی
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 مشاغل همطراز کارشناسی 

از فوق العاده  10آندسته از مشاغل که در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با رسیدن به گروه 

جذب کارشناسی بهره مند می شدند . مانند : رشته شغلی کارگزین ، حسابدار ، مسئول گزینش ، مامور 

 و ... بهداشتکار دهان و دندانحراست ، 

، امناء مشترک وزارت متبوع هیأت 1/1/97در اجرای آئین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل مصوب  نکته:

مور ا  شاغلین رشته های شغلی کارگزین، حسابدار، مأمشاغل همطراز کارشناسی حذف گردید و صرف

یای کارشناسی بهره مند حراست و مسئول گزینش در صورت دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی از مزا

  .ی گردندم

 مشاغل باالتر از کارشناسی

د. مانند: رئیس اداره العاده مدیریت و سرپرستی می باشنه از مشاغل که مشمول برقراری فوقدستآن

 ، سوپروایزر .کارگزینی

 نکته بسیار مهم:

دسته از مشاغل که جزء مشاغل کارشناسی یا همطراز کارشناسی محسوب نشده اند لیکن در شرایط آن

آنان دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس پیش بینی شده از امتیاز فوق العاده شغل تا سطح کاردانی احراز 

 (  بهره مند می گردند. 700) 

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

از امتیاز ین دیالیز مشاغلی نظیر تکنسین اتاق عمل، تکنسین هوشبری، تکنسین بهداشت محیط و تکنس

 بهره مند می گردند.  700العاده شغل فوق

 مشاغل رسته خدمات مشمول برقراری فوق العاده شغل نمی باشند.
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 جدول سطح شغل

 امتیاز فوق العاده شغل سطح شغل شغلی رشته ردیف

1 

 بهیار

 بهورز

 مسئول خدمات اداری

 خدمات مالی مسئول

از هر گونه  فارغ

مدرک تحصیلی 

همتراز با سطح 

 کاردانی

700 

2 

 حسابدار

 کارگزین

 مترجم

 کتابدار

 ماما

 مسئول امور فوریتهای پزشکی

 پذیرش و مدارک پزشکی مسئول

 بهداشت کار دهان و دندان

دارا بودن  درصورت

مدرک تحصیلی 

دیپلم و فوق دیپلم 

همتراز  6تا طبقه 

 کاردانی

700 

بعد به  6از طبقه 

 همتراز کارشناسی
1500 

درصورت دارا بودن 

مدرک تحصیلی 

از ابتدا  لیسانس

 سطح کارشناسی

1500 

 1500 سطح کارشناسی مسئول دفتر 3

4 

 رئیس اداره امور عمومی

 رئیس اداره امور اداری

 رئیس خدمات پرستاری

 معاون اداری و مالی

 2000 آخرین سطح
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  نامه( آئین 54ماده  8ی  )بند العاده نوبت کارفوق

 العاده نوبت کاریجدول فوق

 امتیاز نوبت های غیرمتعارف ردیف

 400 یک نوبتی دائم )عصر کار( 1

 600 شب کار( –دو نوبتی چرخشی منظم )صبح کار  2

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

4 
ترکیب دو یا چند حالت از حاالت فوق به صورت 

 متناوب
600 

 700 شب کار( –دو نوبتی منظم )عصر کار  5

6 
عصر کار و  –سه نوبتی منظم چرخشی )صبح کار 

 شب کار(
800 

 900 یک نوبتی دائم )شب کار( 7

 .جدول فوق اجرا گردید 1/1/1395خ از تاری

 ( نامهآئین 54ماده  17امناء )بند  هیأتالعاده جذب فوق

وزیر محترم بهداشت و نامه شماره  2/12/1390مورخ  1667/100براساسنامه شماره  1/12/90از تاریخ 

امناء وزارت بهداشت فوق العاده  هیأتمشاور محترم وزیر و دبیر مجامع  3/12/90د مورخ /591/105

  .ذیل برقرار گردید امناء جهت پرسنل به شرح جدول هیأتجذب 
 

 مشمولین
مقطع 

 تحصیلی

حداکثر 

 سقف ریالی

تاریخ 

 اجرا

 نحوه محاسبه

تا تاریخ  توضیحات

01/01/94 

 01/01/94از تاریخ 

 به بعد

کارکنان 

رسمی / 

آزمایشی

پیمانی  /

/ 

کاردانی به 

 ینیاپ
3000000 

01/12/90 

)حق  35%

شغل+ فوق 

العاده 

مدیریت + 

حق شاغل + 

)حق شغل+  35%

فوق العاده مدیریت 

+ حق شاغل + 

ایثارگری+فوق 

سقف  حذف

تاریخ  از ریالی

01/01/94 

 کارشناسی

 وکارشناسی

 ارشد

3500000 
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مشمولین 

قانون 

خدمت 

پزشکان 

و 

پیراپزش

 کان

 4000000 دکتری

 ایثارگری+

فوق العاده 

 سختی کار(

العاده سختی کار+ 

 فوق العاده شغل(

 قراردادی
با شروط 

 ردیف باال

با شروط 

 ردیف باال
01/12/90 

% ) حقوق  35

پایه + سختی 

 کار (

% ) حقوق پایه  35

+ سختی کار  + 

 سایر (

سقف  حذف

تاریخ  از ریالی

01/01/94 

  نامه (آئین 54ماده  10) بند  فوق العاده اضافه کار
 

 محاسبه نرخ یک ساعت اضافه کار نحوه نوع استخدام

پیمانی/  رسمی / آزمایشی/

پزشکان و  خدمت مشمولین قانون 

 1/1/88از تاریخ  پیرا پزشکان

 29/12/97لغایت 

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

176 

پیمانی/  رسمی / آزمایشی/

پزشکان و  خدمت مشمولین قانون 

به  1/1/98از تاریخ  پیرا پزشکان

 بعد

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

 (بند الف  1+ تقاوت جزء  12بندی تبصره 

176 

قرارداد کار معین ) قراردادی 

 ( 31ماده  5تبصره 

 فوق العاده تعدیل -سایر() مبلغ حقوق پایه+ 

160 

 

. باشدریال می 408600و جهت سایر رسته ها   681000العاده تعدیل جهت رسته بهداشتی درمانی فوق

 .(1387)مبلغ ثابت سال 

 فرمول محاسبه سایر        

 1/1/86فوق العاده تعدیل + فوق العاده جذب ( + ) حداقل حقوق ( : از )  –( )سایر( = )حقوق پایه    

 .  29/12/97لغایت 
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 به بعد . 1/1/98: از )سایر(   

                      97 سال حکم در سایر عدد                                 

                                                ( *                                                                                                                           000/450/8)  98حداقل حقوق قانون نظام هماهنگ در سال                                            

 (000/161/7)  97م هماهنگ در سال حداقل حقوق قانون نظا

 جدول سایر

 سال

مبلغ سایر 

با جذب 

58% 

مبلغ سایر 

با جذب 

سایر  73%

 مشاغل

مبلغ سایر 

با جذب 

73% 

بهداشتی 

 درمانی

مبلغ سایر با 

 %80جذب 

بهداشتی 

 درمانی

مبلغ سایر با 

 %88جذب 

بهداشتی 

 درمانی

مبلغ سایر با 

 %95جذب 

بهداشتی 

 درمانی

1386 400/792 400/017/1 800/289/1 800/394/1 800/514/1 800/619/1 

1387 600/815 100/063/1 500/335/1 000/451/1 000/583/1 500/698/1 

1388 600/918 600/218/1 000/491/1 000/631/1 000/791/1 000/931/1 

1389 200/708 200/026/1 600/298/1 000/447/1 600/616/1 000/765/1 

1390 400/748 900/094/1 300/367/1 000/529/1 800/713/1 500/875/1 

1391 870/708 345/107/1 745/379/1 700/565/1 220/778/1 175/964/1 

1392 950/782 950/280/1 350/553/1 750/785/1 350/051/2 750/283/2 

1393 500/639 500/239/1 900/511/1 900/791/1 900/111/2 900/391/2 

1394 350/184/1 350/934/1 750/206/2 750/556/2 750/956/2 750/306/3 

1395 940/766/1 940/666/2 340/939/2 340/359/3 340/839/3 340/259/4 

1396 

* 

940/766/1 

* 

940/666/2 

* 

340/939/2 

* 

340/359/3 

* 

340/839/3 

* 

340/259/4 

* 

1397 

* 

940/766/1 

* 

940/666/2 

* 

340/939/2 

* 

340/359/3 

* 

340/839/3 

* 

340/259/4 

* 

1398 615/084/2 780/146/3 880/467/3 895/963/3 045/530/4 215/025/5 

و   13/3/96مورخ  203/100کلیه مشاغل بر اساس بخشنامه شماره  1397و  1396* مبالغ سایر سال 

مقام محترم وزارت ثابت شده است . لیکن آندسته از پرسنل که از ابتدای   28/3/97مورخ  100/355

بخشنامه مشمول ارتقاء مدرک تحصیلی بوده و فوق العاده جذب ایشان افزایش یافته از این  1396سال 
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ارتقاء مدرک  1396مستثنی می باشند ) مانند کارگزین و حسابدار با مدرک کاردانی که از ابتدای سال 

 کارشناسی داشته و با افزایش درصد فوق العاده جذب مبلغ سایر ایشان افزایش می یابد ( . 

هها شروع بکار نموده اند به بعد در دانشگا  1/1/98* مبلغ سایر آندسته از پرسنل قراردادی که از تاریخ 

شروع بکار نموده اند برقرار و  1397که در سال   1398همانند مبلغ سایر پرسنل مشابه ایشان در سال 

 در قراردادهای ایشان درج می گردد.

 نامه(آئین 54ماده  9یت  )بند العاده مامورفوق

 .ضوابط اجرایی قانون بودجه هرسال محاسبه بر اساس

ز شهرستان محل خدمت مور به خارج اکشور جهت کارمندان که به عنوان مأموریت داخل العاده مأفوق

شوند و ناچار به توقف شبانه هستند تا میزان حداقل حقوق و مزایا به ماخذ یک بیستم و خود اعزام می

 .ذ یک پنجاهم قابل پرداخت می باشدنسبت به مازاد به ماخ

 .مبلغ فوق قابل پرداخت خواهد بود درصد 50در صورت عدم توقف شبانه تنها 
 

 محاسبه نحوه نوع استخدام

پیمانی/ مشمولین  رسمی / آزمایشی/

) با  قانون طرح  پزشکان و پیرا پزشکان

حداقل حقوق مشمولین قانون مدیریت 

 خدمات کشوری (

 حقوق دریافتی حداقلالف = 

20 

فوق العاده جذب   +حداقل حقوق دریافتی )   = ب

 کسور مشمول های العاده فوق و حقوق  -امناء (  هیأت

50 

 بیتوته = الف + ب با
 

 الف + ببدون بیتوته = 

2 

قرارداد کار معین ) با حداقل حقوق 

( شمولین قانون نظام هماهنگ پرداختم

 27/12/98تا تاریخ 

)  28/12/98قرارداد کار معین از تاریخ 

با حداقل حقوق مشمولین قانون 

 خدمات کشوری (مدیریت 
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 آئین نامه ( 54ماده  12فوق العاده ویژه ) بند 

 :  54ماده  12اصالحیه بند 

نامه  نیآئ 54ماده  12بند  یاصالح مطابق با مفاد ژهیفوق العاده و یموسسه مجاز است نسبت به برقرار

 . دیاقدام نما 1/10/99 خی، از تار یعلم تأیه ریکارکنان غ یو استخدام یادار

 

 نحوه محاسبه : 

 

 و قرارداد کار معین و پزشک خانواده ( k) کارکنان رسمی ، پیمانی ، طرحی ، ضریب 

قانون  12حقوق ثابت ) حق شغل ، حق شاغل ، فوق العاده مدیریت ( ، تفاوت بند ی تبصره درصد  50

عاده شغل ، فوق ، فوق ال 1397قانون بودجه سال  12بند الف تبصره  1، تفاوت جز  1398بودجه سال 

 54ماده  2العاده جذب هیات امنا ، فوق العاده سختی شرایط محیط کار ، فوق العاده ایثارگری ) بند 

 . آئین نامه ( ، خدمت اداری در مناطق جنگ زده و نشان های دولتی

 

 ( قانون کار نیو مشمول 32ماده 1تبصره  یکارکنان قرارداد) 

 وزارت بهداشت انهیسال یابالغ هیحقوق پادرصد  50

 

  (نامهآئین 54ماده  14)بند العاده محرومیت از مطب فوق
 

 مشمولین
شرایط 

 برقراری

علت عدم اجرا 

 نامه آئینبراساس 

نحوه پرداخت 

 فعلی

دارندگان مدرک دکتری در 

پزشکی  رشته های گروه

)پزشکی، دندانپزشکی، 

علوم دامپزشکی، داروسازی،

 آزمایشگاهی(

نداشتن فعالیت 

 انتفاعی تخصصی
 دستورالعمل نداشتن

بر اساس سال 

1387 

 

 .کور در حکم کارگزینی مجوزی ندارددرج فوق العاده مذ 1388از سال 
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 آئین نامه ( 50ماده  2فوق العاده جذب کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای ) تبصره 

بازرسان کار و کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای درصورت احراز کلیه شرایط مفاد آئین نامه شرایط 

 اتیه 21/6/1383ه مورخ 26734ت /11625استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار شماره 

 ، از فوق العاده جذب بازرسان کار به شرح جدول ذیل بهره مند می گردند : رانیوز

 موضوععنوان 
  فوق العاده جذب یالیمبلغ ر

 ) ریال (

دارای مدرک کاردانی  1388کارمندانی که قبل از سال 

موفق به اخذ مدرک  1/1/1388مرتبط بوده و بعد از تاریخ 

 کارشناسی مرتبط شده اند .

1.150.000 

کارشناسان شاغل حائز شرایط مدرک تحصیلی که بعد از 

کارت بازرسی شده اند و یا موفق به اخذ  1/1/1388تاریخ 

بعد از تاریخ مذکور استخدام و واجد شرایط مفاد مصوبه 

هیات وزیران  21/6/1383ه مورخ 26734ت /11625

 هستند .

910.000 

 

: رقم فوق العاده جذب کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای ) به عنوان یک عدد ثابت ( به  1تبصره 

در یک ردیف در حکم کارگزینی ایشان اضافه  1/12/1390مصوب  همراه فوق العاده جذب هیات امناء

 می گردد .

موکول به پیش بینی بار مالی ناشی از آن در  1/7/1395: پرداخت این فوق العاده از تاریخ  2تبصره 

 می باشد . 1395اصالحیه بودجه سال 

  

 16/2/96علمی مصوب  هیأتالعاده محرومیت از مطب کارکنان غیر قدستورالعمل برقراری فو

 امناء  هیأت

 ماده واحده : 

مجاز است با تشخیص باالترین مقام اجرایی به شاغلین حرف سالمت دارای مدرک دکتری در  مؤسسه

رشته های گروه پزشکی ) پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی ( و دامپزشکی که مستقال  توان اشتغال در 

ساعت در ماه غیر  60انجام وظایف و ماموریتهای محوله به میزان  خارج از محیط کار را دارند ، در قبال

حق شغل ، حق شاغل و فوق العاده مدیریت ( ( حقوق ثابت ) %100ادل صددرصد ) از ساعت اداری ، مع
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فوق العاده شغل و فوق العاده ایثارگری آنان به عنوان فوق العاده محرومیت از مطب ، داروخانه ، آزمایشگاه 

 بپردازد .  مؤسسهدیگر درآمدهای خارج از  یا انواع

دارندگان مدرک دکترا در رشته های گروه پیراپزشکی ، بهداشتی ، توانبخشی ، پرستاری و  -1تبصره  

 مامایی مشمول این دستورالعمل می باشند .   

مشمولین این دستورالعمل مجاز نمی باشند در خارج از دانشگاهها و دانشکده های علوم  – 2تبصره 

 پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خدمات تخصصی ارائه نمایند .  

ماده  10بهره مندی از این مزایا نافی برخورداری از مزایای کارانه و اضافه کار تا سقف بند  – 3تبصره 

 علمی نمی باشند .   هیأتاستخدامی کارکنان غیر آئین نامه اداری و  54

برخورداری از مزایای این دستورالعمل و حق الزحمه طرح تمام وقتی ، بطور همزمان مجاز  – 4تبصره 

 نمی باشد .   

مشمولین این دستورالعمل ، کارکنان رسمی ، پیمانی و قراردادی به غیر از پزشکان خانواده  – 5تبصره 

 می باشد .   

تشخیص دهد از ایشان برای تصدی سمتهایی  مؤسسهر خصوص نیروهای طرحی در صورتی که رئیس د

در خارج از ساعات اداری و بیش از ساعت مقرر در قانون انجام وظیفه نمایند پرداخت فوق العاده مورد 

 اشاره به افراد مذکور بالمانع می باشد .   

ستگی نبوده و در احکام کارگزینی کارکنان درج نخواهد این فوق العاده مشمول کسور بازنش – 6تبصره 

 شد .  

در صورت پیش بینی  1/1/1396پرداخت آثار مالی ناشی از اجرای این دستورالعمل از تاریخ  – 7تبصره

 بالمانع خواهد بود. مؤسسهو تامین بار مالی آن از محل درآمد اختصاصی در بودجه مصوب 

 سایر مزایا

 ( 54 ماده 18بند )  حق فنی

مشاغل خاص که کارکنان شاغل در آن دارای مدرک مهندسی بوده و می توانند در خارج از  -1ماده 

 ساعت اداری در حوزه های متناظر بخش خصوصی فعالیت نمایند . به شرح ذیل :

 مشاغل رسته فنی مهندسی . (الف

مشاغل رسته فرابری داده ها ) مشاغل مندرج در فهرست مشاغل عمومی مشتمل بر مشاغل کارشناس  (ب

تحلیلگر سیستم ، برنامه نویس سیستم ، کاردان شبکه ، کارشناس شبکه ، کارشناس امور سخت افزار 

 رایانه ، کاردان امور سخت افزار رایانه ( .

 شغل کارشناس تجهیزات پزشکی . ج(
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امیدنی ، شاغل در مشاغل کارشناس صنایع غذایی ، تغذیه ، کارشناس مواد خوراکی ، آش کارکنان (د

ظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی و کارشناس آزمایشگاه کنترل غذا و آرایشی و بهداشتی حوزه ن

توسعه داروی دانشگاه بر اساس دستورالعملی که با همکاری سازمان غذا و دارو  تهیه و توسط معاونت 

 مدیریت و منابع ابالغ خواهد شد .

، ج ، بد شرایط در مشاغل بندهای الف، پیمانی و قراردادی واجمشمولین: کلیه کارکنان رسمی -2ماده 

اد شبکه و مراکز بهداشتی اعم از ستاد دانشگاه / دانشکده ، ستاشتغال دارند ) مؤسسهو د که در واحدهای 

 درمانی(. 

که از نظر مدرک تحصیلی مرتبط کارکنان قرارداد کار معین واجد شرایط در این بند در صورتی -1تبصره

از این مزایا  بوده و در همان رشته شغلی اشتغال داشته باشند به میزان کارکنان مشابه رسمی و پیمانی

 .برخوردار می گردند

بند به شرط اشتغال در پست  کارکنان رسمی و پیمانی دارای پست سازمانی مشمول این -2تبصره 

 سازمانی مشمول ، از این مزایا بهره مند می گردند .

درصد حق شغل آنان تعیین و پرداخت  40میزان حق فنی کارکنان شاغل واجد شرایط برابر با  -3ماده 

 می گردد .

 مجاز است به منظور استفاده اثر بخش از خدمات کارکنان مشمول بند الف این مؤسسه –4ماده 

 % حق شغل افزایش دهد . 80دستورالعمل ) مشاغل رسته فنی مهندسی ( ، میزان حق فنی آنان را تا 

مبلغ حق فنی مشمول کسور بازنشستگی نمی باشد و این مبلغ بدون درج در حکم کارگزینی  –5اده م

 .رداد منعقده قابل پرداخت می باشدبا قرا

در صورت پیش بینی و  1/1/1396پرداخت آثار مالی ناشی از اجرای این دستورالعمل از تاریخ  -6ماده 

 بالمانع خواهد بود. مؤسسهتامین بار مالی آن از محل درآمد اختصاصی در بودجه مصوب 

دستورالعمل  1ماده  "د"دستورالعمل تعیین حق فنی شاغلین معاونت  غذا و دارو مشمولین موضوع بند

 امناء  هیأت 1396نی مصوب سالحق ف

-علمی دانشگاه ها و دانشکده هیأتآئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر 54ماده  18در اجرای بند 

دستورالعمل تعیین حق فنی  1ماده  "د "های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و بند

تبصره تهیه و جهت اجرا در معاونت غذا  3و ماده  5، این دستورالعمل در 1396امنای سال  هیأتمصوب 

 گردد.و داروی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی ابالغ می

)مشاغل رسته فرابری  ب)مشاغل رسته فنی مهندسی(،  الف: عالوه بر مشاغل موضوع بندهای 1ماده

، کلیه کارکنان 1396)کارشناس تجهیزات پزشکی( دستورالعمل حق فنی مصوب سال  جها( و داده

شاغل در مشاغل صنایع غذایی، تغذیه،کارشناسان مواد خوراکی، آشامیدنی، رسمی، پیمانی و قراردادی 
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آرایشی و بهداشتی حوزه نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و کارشناسان آزمایشگاههای کنترل 

شاغل در معاونت غذا و داروی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات  و دارو و بهداشتیغذا 

 ، مشمول دریافت حق فنی می باشند.بهداشتی درمانی

پرداخت حق فنی به آن دسته از مشاغلی که در این دستورالعمل لحاظ نشده در کمیته ای با  –تبصره 

مدیریت و تحول اداری ، دو معاون دانشگاه به انتخاب  رکز توسعهحضور مدیر کل منابع انسانی، رئیس م

های امناء، مطرح و  هیأت معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت و نماینده دبیر

 پس از تایید توسط معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت ابالغ می گردد.

 .گرددمیپرداخت  و تعیینشغل آنان  حق %40برابر با واجد شرایط شاغل  کارکنان حق فنییزان : م2ماده

کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین که پست سازمانی/ عنوان شغلی آنان مطابق با ماده  -تبصره 

یک این دستورالعمل می باشد، به شرط دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط، اشتغال در همان پست 

کارکنان قرارداد  ی/ عنوان  شغلی و محل خدمت مرتبط، از این مزایا بهره مند می گردند. ضمنا سازمان

 کار معین به میزان کارکنان مشابه رسمی و پیمانی از مزایای مذکور برخوردار می گردند.

 میزان حق این دستورالعمل،مجاز است  به منظور استفاده اثربخش از خدمات کارکنان  مؤسسه: 3ماده

 .دهدافزایش  شغل % حق 80فنی آنان را تا  

میزان حق فنی موضوع ماده فوق، متناسب با میزان کارائی و اثربخشی با تشخیص و نظر مدیران  -تبصره 

، براساس عملکرد هر فرد طبق شاخص هایی نظیر مؤسسهمربوطه و تأیید معاونت توسعه مدیریت و منابع 

ر بازه زمانی تعریف شده، کیفیت و جامعیت خدمات ارائه شده و نظم و انضباط کاری ، ارائه خدمات د

 نامه ها و مقررات مربوط  افزایش خواهد یافت. آئینمیزان اطالعات فنی و تسلط به 

: مبلغ حق فنی مشمول کسور بازنشستگی نبوده و این مبلغ بدون درج در حکم کارگزینی با قرارداد 4ماده

از مصوبات ملغی شده با  دریافتیقبلی ملغی و هرگونه  مصوبات ضمنامنعقده قابل پرداخت خواهد بود. 

 موضوع حق فنی ممنوع می باشد.

در صورت پیش بینی و  1/6/1398: پرداخت آثار مالی ناشی از اجرای این دستورالعمل از تاریخ 5ماده

 بالمانع خواهد بود. مؤسسهتأمین بار مالی آن از محل درآمد اختصاصی در بودجه مصوب 

 (88معاضدت قضایی )ماده 

مجاز است با تشخیص باالترین مقام اجرایی ، برای جبران زحمات آن دسته از شاغلین  مؤسسه – 1ماده 

آئین نامه  88دفتر حقوقی واجد مدرک کارشناسی و باالتر در رشته حقوق قضایی که در اجرای ماده 

دمات حقوقی ارائه می قانون حمایت از کارکنان دولت ، خ علمی و هیأتاداری و استخدامی کارکنان غیر 

حق شغل آنان تعیین و پرداخت  %40کنند تا سقف پست های مصوب دفتر حقوقی ، فوق العاده ای برابر با 

 نماید .

 این فوق العاده مشمول کسور بازنشستگی نبوده و درحکم کارگزینی آنان درج نمی گردد . – 1تبصره 
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ان قراردادی که در اجرای این دستورالعمل خدمات حقوقی ارائه می نمایند به میزان کارکن – 2تبصره 

کارشناسان مشابه رسمی و پیمانی از این مزایا برخوردار می گردند ، مشروط بر اینکه تعداد افرادی که از 

 . تجاوز ننماید مؤسسهاین فوق العاده برخوردار می شوند از سقف پستهای سازمانی دفتر حقوقی 

در صورت پیش بینی  1/1/1396پرداخت آثار مالی ناشی از اجرای این دستورالعمل از تاریخ  - 4تبصره 

 بالمانع خواهد بود . مؤسسهو تامین بار مالی آن از محل درآمد اختصاصی در بودجه مصوب 

 (54ماده  19د بن) العاده مسئولیتفوق

دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی  رؤسایبر اساس جدول نحوه تعیین میزان فوق العاده مدیریت 

مندرج درآئین نامه اداری و استخدامی و بر اساس درصدی از فوق العاده مدیریت ریاست دانشگاه ) مصوبه 

سه هر دانشگاه ( با علمی ) با تصویب هیات رئی هیأتامناء هر سال دانشگاه ( جهت کارکنان غیر  هیأت

 .  ابالغ انشایی و خارج از حکم کارگزینی پرداخت می گردد

 

 مستمر های العادهفوق

، طق جنگ زده، سختی شرایط محیط کار، نشان های دولتی، خدمت اداری در مناایثارگریعبارتند از 

 نامه( آئین 55. )ماده امناء هیأتالعاده جذب لعاده شغل، فوق العاده اشعه، فوقافوق

 عیدی پایان سال کارکنان 

قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز  75: بر اساس ماده  بر اساس مصوبات عمومی دولت می باشد 

وزیران و حاصلضرب  هیأتتعیین گردیده که با اعالم ضریب ریالی سالیانه توسط  5000عیدی کارکنان 

 نامه( آئین 58. )ماده کارکنان تعیین و پرداخت می گردد عدد فوق ، عیدی 2

: حداقل حقوق ثابت و مزایای مستمر کارکنان توسط وزارتخانه ابالغ  59ماده 

ی ، حق شاغل و فوق العاده مدیریت م: حقوق ثابت شامل حق شغلمی شود

 .(وت تطبیق جزء حقوق ثابت نمی باشدتفاباشد )

 مستمرمزایای 

آئین نامه اداری و  55مدیریت خدمات کشوری و ماده قانون   76شامل آیتم های مندرج در تبصره ماده 

 باشد .استخدامی می
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 نامه اداری و استخدامی که نیاز به دستورالعمل دارند: آئینموادی از 

 

 

 شرح ماده
 مصوب نمودن دستور العمل در

 رئیسه هیأت امناء هیأت

  * نظام پرداخت مبتنی بر ارزشیابی مشاغل 52ماده 

  * فوق العاده کارایی و عملکرد 54ماده  7بند 

 54ماده  11بند 
حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه 

 و حق التألیف
*  

  * حق الزحمه طرح تمام وقتی 54ماده  15بند 

  * امناء هیأتفوق العاده خاص  54ماده  16بند 

 60تبصره ماده 
مزایای غیرمستمر و امور رفاهی، ورزشی 

 و تفریحی کارمندان
*  

 *  حق جلسه 66ماده 

 *   ...مشارکت در امور فرهنگی وحق الزحمه  67ماده 

 سایر کارکنان حقوق و مزایای

مشمولین قانون خدمت پزشکان و 

 (61پیراپزشکان )ماده 

از نظر حقوق و مزایا و امور رفاهی تابع مقررات آئین نامه می باشند و 

 مشمول صندوق تأمین اجتماعی هستند.

 (62کارمندان قراردادی )ماده 
حقوق و مزایای کارمندان قراردادی تا تدوین و تصویب دستورالعمل جدید 

 تغییر نخواهد داشت.

 (63پیام آوران بهداشت )ماده 

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 و  1/1/1395تاریخ از 

 منابع وزارتخانه پرداخت می گردد .

 (64اتباع بیگانه )ماده 
تابع مقررات این آئین نامه می باشد. احکام حقوق این افراد باید بر اساس 

 آئین نامه اصالح و تطبیق داده شود.
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 حقوق و مزایای سایر کارکنان

( و نحوه محاسبه  1397موضوع افزایش پلکانی حقوق کارکنان در سال محاسبه ضریب تعدیل ) نحوه

 1398ضریب حقوقی کارکنان در سال  افزایش

 :      1397نحوه محاسبه ضریب حقوقی کارکنان در سال 

حق حق شغل ،  -نامهآئین 102)ماده  شمول کسور بازنشستگیم های آیتمابتدا نسبت به محاسبه  (الف

، محیط کار ، فوق العاده ایثارگری ، فوق العاده مدیریت ، فوق العاده شغل ، فوق العاده سختی شرایطشاغل

مناطق جنگ  های دولتی،  خدمت اداری درامناء، نشان هیأتفوق العاده کار با اشعه ، فوق العاده جذب 

 .     اقدام می گردد 1797ا ضریب ریالی ( بزده، فوق العاده ویژه

فوق  آیتم های ریال باشد  000/000/50مندرج در بند الف بزرگتر از  آیتم های که جمع در صورتی ب(

-و نوبتکاری  )در صورت  وجود( و فوق 51به همراه کمک هزینه عائله مندی و اوالد و ایثارگری ماده 

به همراه  1797یب های بدی آب و هوا و مناطق کمتر توسعه یافته و فوق العاده محل خدمت با ضرالعاده

، تفاوت تطبیق و افزایش بند ب قانون بودجه ایفوق العاده جذب کارشناسان بهداشت محیط و حرفه

 گردد. در حکم کارگزینی درج می 1388سال 

ال باشد به صورت ذیل ری 000/000/50مندرج در بند الف کوچکتر از  آیتم های که جمع در صورتی ج(

 : عمل می گردد

 :د الف در فرمول زیر قرار می گیردمندرج در بن یتم هایآ جمع  (1ج

=   - 22/0با واحد میلیون ریال ( *  1397+ ) حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی سال  11

 ضریب تعدیل ) % (

( ضرب شده و عدد 1797ضریب تعدیل به دست آمده )بر حسب درصد( در ضریب ریالی سال ) (2ج

 = ضریب ریالی جدید فرد ( 1797جمع ضریب تعدیل + می گردد ) جمع 1797دست آمده با  ب

 X( =  1797( * ضریب ریالی سال ) ضریب تعدیل )بر حسب درصد

 = ضریب ریالی جدید فرد  X( + 1797ضریب ریالی سال )

مشمول کسور بازنشستگی ضرب شده و به همراه کمک  آیتم های ضریب ریالی جدید فرد در  (3ج

و فوق  1797( با ضریب و نوبتکاری  )در صورت  وجود 51ایثارگری ماده  ی و اوالد ومندهزینه عائله

صدهای تعریف شده از مجموع حق بر اساس در)های بدی آب و هوا و مناطق کمتر توسعه یافته  العاده

، ایالعاده جذب کارشناسان بهداشت محیط و حرفه( به همراه فوقالعاده مدیریت، حق شاغل و فوقشغل

 . در حکم کارگزینی درج می گردد 1388تفاوت تطبیق و افزایش بند ب قانون بودجه سال 

با لحاظ موارد فوق افراد با حقوق های متفاوت دارای ضریب ریالی متفاوت خواهند بود که  :تذکر مهم

 .شد این امر در شرح حکم پرسنل درج و به ایشان اطالع رسانی خواهد
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 1398ضریب حقوقی کارکنان در سال  نحوه محاسبه

( قانون بودجه سال 12نامه )نحوه محاسبه آیتم تفاوت بند )ی( تبصره ) تصویب 7( نحوه اعمال بند الف

  کل کشور(: 1398

، )حق شغل، حق شاغل 1397ر آخرین حکم کارگزینی سال ابتدا نسبت به محاسبه حقوق و مزایای مستم

، فوق ، فوق العاده ایثارگریمحیط کار ، فوق العاده سختی شرایطشغل فوق العاده مدیریت، فوق العاده

ضریب ) 1797( با ضریب ریالی دریافتی امناء و تفاوت حداقل هیأت، فوق العاده جذب العاده کار با اشعه

 .بدون محاسبه ضریب تعدیل( اقدام می گردد 1397سال ریالی 

)حق شغل، حق  1397حکم کارگزینی سال ر آخرین سپس نسبت به محاسبه حقوق و مزایای مستم

، ، فوق العاده ایثارگریمحیط کار ، فوق العاده سختی شرایطشاغل، فوق العاده مدیریت، فوق العاده شغل

 2120لی ( با ضریب ریاامناء و تفاوت حداقل دریافتی هیأت، فوق العاده جذب فوق العاده کار با اشعه

 .اقدام می گردد  (1398سال )ضریب ریالی 

، نسبت به تفاضل آنها از یکدیگر اقدام نموده و عدد حاصل از تفاضل را با پس از محاسبه دو عدد فوق

 000/400/4که عدد حاصل از تفاضل بیشتر از . در صورتیریال مقایسه می نماییم 000/400/4مبلغ 

( خواهد 0صفر )کل کشور مساوی  1398جه سال ( قانون بود12تبصره ) (ریال باشد آیتم تفاوت بند )ی

ی( تبصره ریال باشد آیتم تفاوت بند ) 000/400/4بود و در صورتیکه عدد حاصل از تفاضل کمتر از 

ریال خواهد  000/400/4ا مبلغ کل کشور اختالف عدد حاصل از تفاضل ب 1398( قانون بودجه سال 12)

 .بود

را تقسیم ، آنکل کشور 1398( قانون بودجه سال 12بدست آمدن مبلغ تفاوت بند )ی( تبصره ) پس از

( 1398)ضریب ریالی سال  2120و امتیاز بدست آمده را در ( نموده 2120) 1398بر ضریب ریالی سال 

( قانون بودجه سال 12( تبصره )یضرب نموده و مبلغ حاصل از ضرب تحت عنوان آیتم تفاوت بند )

 .شور در حکم کارگزینی درج می گرددکل ک 1398

 439/209اصالحیه بر اساس شیوه نامه سازمان اداری و استخدامی کشور و بخشنامه شماره 

 اره کل منابع انسانی وزارت متبوعاد 9/6/98مورخ 

 .ریال 2120نظر گرفتن ضریب ریالی  با در 1398محاسبه حکم کارگزینی ابتدای سال 

 .1397حکم کارگزینی فرد در اسفند  آخرین

 : 2و  1محاسبه تفاوت 

( 12ریال باشد آیتم تفاوت بند )ی( تبصره ) 000/400/4که عدد حاصل از تفاضل بیشتر از در صورتی

 ( خواهد بود.0کل کشور مساوی صفر ) 1398قانون بودجه سال 

( 12آیتم تفاوت بند )ی( تبصره )ریال باشد  000/400/4که عدد حاصل از تفاضل کمتر از در صورتی 

. ریال خواهد بود 000/400/4ا مبلغ کل کشور اختالف عدد حاصل از تفاضل ب 1398قانون بودجه سال 
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تقسیم نموده و به عنوان امتیاز تفاوت بند  2120در این مرحله اختالف بدست آمده را بر ضریب ریالی 

 .دمنظور می گرد 1398قانون بودجه سال  12تبصره  (ی)

( قانون  12( بند ) الف ( تبصره )  1نحوه محاسبه آیتم تفاوت جزء ) نامه )تصویب 8( نحوه اعمال بند  ب

 : کل کشور( 1397بودجه سال 

 :به شرح ذیل اقدام می نماییم 1397ابتدا نسبت به محاسبه عدد حاصل از اعمال ضریب تعدیل سال 

)ضریب  1797هر فرد را از ضریب ریالی  1397ضریب ریالی مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 

امتیازات بدست آمده در بند الف ( کسر نموده و عدد حاصل از تفاضل را در جمع 1397ریالی سال 

، ( ضرب نموده1397در آخرین حکم کارگزینی سال  امتیازات ناشی از حقوق و مزایای مستمر مندرج)

د امتیاز بدست آمده را ، بع( نموده1397یالی سال )ضریب ر 1797را تقسیم بر  سپس مبلغ بدست آمده

( 1( ضرب نموده و مبلغ حاصل از ضرب به عنوان آیتم تفاوت جزء )1398)ضریب ریالی سال  2120در 

 .گرددکل کشور در حکم کارگزینی درج می 1397( قانون بودجه سال 12بند )الف( تبصره )

 

 

 439/209ستخدامی کشور و بخشنامه شماره اصالحیه بر اساس شیوه نامه سازمان اداری و ا

 اره کل منابع انسانی وزارت متبوعاد 9/6/98مورخ 

 .1397حکم کارگزینی فرد در اسفند  آخرین

هره مندی از ضریب تعدیل سال ) در صورت ب 1397محاسبه آخرین حکم کارگزینی فرد در اسفند 

 .1797یالی ( با ضریب ر1397

 : 2و  1محاسبه تفاوت 

( ( بند )الف1عنوان تفاوت جزء )ریال تقسیم و به صورت امتیاز به  1797مبلغ تفاوت بر ضریب ریالی 

 .در حکم کارگزینی فرد درج می شود ، کل کشور 1397( قانون بودجه سال 12تبصره )

 :امتیازی مندرج در حکم کارگزینی آیتم های ج ( محاسبه 

-العاده سختی شرایط محیط کار، فوقفوق ،العاده شغلفوقالعاده مدیریت، حق شغل، حق شاغل، فوق)

 2120مندی و کمک هزینه اوالد( با ضریب نه عائله، کمک هزیالعاده نوبتکاریالعاده ایثارگری، فوق

 .گردده و در حکم کارگزینی درج می( محاسب1398)ضریب ریالی سال 

 :امناء هیأتجذب  العادهفوقد ( محاسبه آیتم 

کل کشور + تفاوت بند )ی(  1397( قانون بودجه سال 12( تبصره )( بند )الف1وت جزء )* )تفا 35%

 العادهفوقشغل +  العادهفوقایثارگری +  العادهفوقکل کشور +  1398( قانون بودجه سال 12تبصره )

 ( مدیریت + حق شاغل + حق شغل العادهفوقسختی شرایط محیط کار + 
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 : کار با اشعه العادهفوقذ ( محاسبه آیتم 

( قانون بودجه 12( بند )الف( تبصره )1شده توسط مسئول فیزیک بهداشت * )تفاوت جزء )درصد تعیین 

کل کشور + افزایش بند  1398( قانون بودجه سال 12( تبصره )یکل کشور + تفاوت بند ) 1397سال 

سختی  العادهفوقشغل +  ادهالعفوقایثارگری +  العادهفوق+ تفاوت تطبیق +  98ب قانون بودجه سال 

 ( مدیریت + حق شاغل + حق شغل العادهفوقشرایط محیط کار + 

 : و هوا و مناطق کمتر توسعه یافته بدی آب العادهفوقر ( محاسبه آیتم 

کل کشور + تفاوت  1398( قانون بودجه سال 12( تبصره )الف( بند )1تفاوت جزء )درصد تعیین شده * )

 ( مدیریت + حق شاغل + حق شغل العادهفوقکل کشور +  1398( قانون بودجه سال 12( تبصره )یبند )

 :ن جامع خدمات رسانی به ایثارگرانقانو 51ایثارگری ماده  العادهفوقز ( محاسبه آیتم 

 ( 1398وزیران در سال  هیأتحداقل حقوق و مزایای مستمر اعالم شده توسط * ) 25% 

 (ب)، تفاوت تطبیق و افزایش بند ایکارشناسان بهداشت محیط و حرفه ذبج العادهفوق آیتم های و ( 

 . گرددابت در حکم کارگزینی درج میبه صورت یک عدد ث 1388قانون بودجه سال  

 : نکته بسیار مهم

 1397در دانشگاه استخدام شده اند و در سال  1/1/98دسته از پرسنل رسمی و پیمانی که از تاریخ آن

کل  1398( قانون بودجه سال 12تفاوت بند )ی( تبصره )آیتم  2شاغل نبوده اند مشمول بهره مندی از 

 آیتم های  نبوده و کل کشور 1397( قانون بودجه سال 12( بند )الف( تبصره )1تفاوت جزء )و  کشور

 .( محاسبه خواهد شد1398)ضریب ریالی سال  2120زینی ایشان صرفا  با ضریب مندرج در حکم کارگ

خت سازمان اداری و امور مدیریت مشاغل و نظام های پردا 11/5/98مورخ  249615نامه شماره )

 (استخدامی کشور

 

کلیه علمی  هیأتنامه اداری و استخدامی کارکنان غیر درصدی امتیازات فصل هشتم آئین 50افزایش تا 

 مشمول مصوبه خواهند بود.  K، طرحی، ضریب کارکنان رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی

دستورالعمل  2ماده  3علمی و تبصره  هیأتنامه اداری استخدامی کارکنان غیر آئین 50ماده  5تبصره 

یاز طبقه شغلی کلیه مشاغل بهداشتی و درمانی در امت "نحوه تعیین حق شغل و شاغل و... به شرح 

محاسبه  و سایر مشاغل با  1/1درصد  با ضریب  50جدول یا جداول حق شغل پس از اعمال افزایش تا 

 .گردداصالح می  "شغل خواهد بود. طبق ضرایب مندرج در جدول حق 1ضریب 
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ارزیابی حق شاغل مندرج در دستورالعمل : عوامل 3ای آموزشی مندرج در جدول شماره هامتیاز دوره

 750امتیاز و حداکثر  75/0حق شغل، حق شاغل و ...، به ازای طی هر یک ساعت دوره آموزشی مصوب 

 امتیاز خواهد بود.

 امتیازات و جداول مشمول افزایش به شرح زیر می باشد:

 درصد 50امتیازات مشمول افزایش 

 امتیاز حق شغل  -50ماده 

 امتیاز حق شاغل  -51ماده 

 مدیریت  العادهفوقامتیاز  - 53ماده 

کمک هزینه عائله مندی و اوالد،  ایثارگری، فوق العاده سختی شرایط محیط کار، العادهفوق -54ماده 

 زده و نشانهای دولتینوبت کاری، خدمت اداری در مناطق جنگ العادهفوقشغل،  العادهفوق

 شغلی مقاماتامتیاز  - 57ماده 

 12تبصره  (الف)بند   1و تفاوت جزء  1398قانون سال  2موضوع تبصره  (ی)اقالم حقوقی تفاوت بند 

 های آتی خواهد بود.ه و صرفا  مشمول افزایش حقوق سالشامل این افزایش نبود 1397قانون بودجه 

 51ایثارگری ماده  العادهفوقبدی آب و هوا، مناطق کمتر توسعه یافته،  العادهفوقاقالم حقوقی مانند 

ویژه و  العادهفوقامناء و  هیأتجذب  العادهفوقاشعه،  العادهفوققانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، 

 .همان نسبت قبلی محاسبه خواهد شد ... مطابق مصوبات قبل با

تذکر: سختی کار بیمارستانها و بخشهای سوختگی و روانی، مشاغل حراست،گزینش، رسیدگی به تخلفات 

 گردد.امناء برقرار می هیأتاداری با همان امتیازات قبلی مصوب 

قانون مدیریت خدمات کشوری )موضوع  76حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین ماده 

 .محترم وزیران( تغییر نخواهد داشت هیأت 1398/01/31مورخ  اه 5685ت /8734نامه شماره  تصویب

 78کل کشور تفاوت تطبیق موضوع ماده  1398قانون بودجه سال  12تبصره  (الف)بند  1مطابق ردیف 

قانون مدیریت خدمات کشوری که در احکام حقوقی کارکنان درج شده است و سایر، بدون تغییر خواهد 

 ع این بخشنامه تاثیری در تعیین رقم تفاوت تطبیق و سایر ندارد.ماند و افزایش موضو

و از طریق  1398های این مصوبه از محل اعتبارات و بدون ایجاد بار مالی اضافی در سال اعمال افزایش

 .صرفه جویی در هزینه ها خواهد بودکید بر أهای کارکنان  و با تصرفه جویی در سایر پرداخت

 .می باشد 1398/12/01تاریخ اجراء 
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 جدول حق شغل

            

 گردد.محاسبه می 1/1 در جدول حق شغل با ضریب درمانیو بهداشتی  امتیاز طبقه مشاغل تذکر: صرفا  

 

 

 

 
 

 طبقات

 جدول

 رتبه های شغلی

 عالی خبره ارشد پایه مقدماتی

1 3600 3975 4500 - - 

2 3900 4275 4800 5475 6300 

3 4200 4575 5100 5775 6600 

4 4500 4875 5400 6075 6900 

5 4800 5175 5700 6375 7200 

6 5100 5475 6000 6675 7500 

7 5400 5775 6300 6975 7800 

8 5700 6075 6600 7275 8100 

9 6000 6375 6900 7575 8400 

10 6300 6675 7200 7875 8700 

11 6600 6975 7500 8175 9000 

12 6900 7275 7800 8475 9300 

13 7200 7575 8100 8775 9600 

14 7500 7875 8400 9075 9900 

15 7800 8175 8700 9375 10200 

16 8100 8475 9000 9675 10500 
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 حق شاغل عوامل ارزیابی جدول

 تحصیالت
امتیاز 

 تحصیالت

-امتیاز دوره

 های آموزشی

امتیاز 

مهارت و 

 توانایی

امتیاز سنوات 

خدمت در 

 هرسال

امتیاز تجربه 

مربوط و مشابه 

 در هرسال

 1650 زیر دیپلم

 به ازای طی

هر یک ساعت 

دوره آموزشی 

 75/0مصوب، 

 امتیاز

( 750حداکثر)

 امتیاز

300 15 12 

 15 22.5 375 1800 دیپلم

 18 30 450 2100 کاردانی

 21 37.5 600 2550 کارشناسی

کارشناسی 

 ارشد
3000 900 45 24 

دکترای 

 ایحرفه
3600 1050 48 25.5 

دکترای 

تخصصی و 
Ph.D 

4200 1215 52.5 27 

حداکثر 

 امتیاز
4200 750 1215 1575 810 

 

 باشد.می 8550و حداکثر آن  1950ق شاغل حداقل امتیاز ح نکته:

تصمیم نامه کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران با شماره  4: با توجه به بند 1-2

ره نامه شماقانون اساسی و رعایت تصویب 127موضوع اصل  31/5/1389ن مورخ 44809ت//120569

التفاوت حق شاغل هر انتقالی: عبارت است از مابه التفاوتبه، ما4/2/1389هـ مورخ 44481ت/22799

 حق شغل همان فرد. %75فرد طبق جدول تا سقف 

 باشد. های دولتی میتمام وقت در دستگاهی : منظور از سنوات خدمت و تجربه، سوابق خدمت2-2

فرد اضافه  باشد که به امتیاز تحصیالتامتیاز می 200به میزان  MPH: امتیاز دارندگان گواهینامه 3-2

 .شودمی

درصد و به  2درصد و در مشاغل مدیریتی  1: به ازاء هر سال سابقه خدمت در مشاغل سرپرستی 4-2

نامه به امتیازات آئیندرصد از مجموع سقف امتیازات حق شاغل مندرج در  20درصد و  10ترتیب حداکثر 
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 20نباید از شود. در هر حال مجموع امتیازات موضوع این تبصره حق شاغل کارمندان مشمول اضافه می

 درصد سقف حق شاغل تجاوز نماید. 

 ایثارگری العادهفوقجدول 

 مدت اسارت درصد جانبازی ردیف
مدت خدمت 

 داوطلبانه در جبهه
 امتیاز

 300 ماه 3روز تا  45 - - 1

 600 ماه 6تا  3 ماه 6تا  3 درصد 5 2

 750 ماه 12تا  ماه 12تا  درصد 9تا  6 3

 900 ماه 18تا  ماه 18تا  درصد 14تا  10 4

 1050 ماه 24تا  ماه 24تا  درصد 19تا  15 5

 1200 ماه 30تا  ماه 30تا  درصد 24تا  20 6

 1350 ماه 36تا  ماه 36تا  درصد 29تا  25 7

 1500 ماه 42تا  ماه 42تا  درصد 34تا  30 8

 1650 ماه 48تا  ماه 48تا  درصد 39تا  35 9

 1800 ماه 54تا  ماه 54تا  درصد 44تا  40 10

 1950 ماه 60تا  ماه 60تا  درصد 49تا  45 11

 2250 ماه 70تا  ماه 70تا  درصد 59تا  50 12

 2250 ماه 70باالتر از  ماه 70باالتر از  درصد و باالتر 60 13

 

 یدولت ینشانها یازبندیامت

 

 

 میزان امتیاز عوامل

 1125 دارندگان نشان عالی

 975 1عمومی درجه دارندگان نشان تخصصی 

 750 2دارندگان نشان تخصصی عمومی درجه 

 600 3دارندگان نشان تخصصی عمومی درجه 
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 کمک هزینه عائله مندی و اوالدامتیاز 

 

 

 

 

 

 شغل العادهفوقجدول امتیازات 

 میزان امتیازات سطوح شغلی

 1050 کاردانی

 2250 کارشناسی

 3000 مدیریتی

 

 مدیریت و سرپرستی العادهفوقجدول 

 میزان امتیازات عوامل

 1215 عائله مندی

 315 اوالد

حوزه 

جغرافیایی 

 خدمت

سطوح 

 مدیریت

معاون 

اداره و 

 همتراز

رئیس 

اداره و 

 همتراز

معاون 

مدیرکل و 

 همتراز

مدیرکل 

 و همتراز

معاون 

مؤسسه و 

 همتراز

 شهرستان

 3450 2775 2100 1425 765 سطح یک

 3525 2850 2175 1500 825 سطح دو

 3600 2925 2250 1575 900 سطح سه

 استان

 3675 3000 2325 1650 975 سطح یک

 3750 3075 2400 1725 1050 سطح دو

 3825 3150 2475 1800 1125 سطح سه

 ملی

 3900 3225 2550 1875 1200 سطح یک

 3975 3300 2625 1950 1275 سطح دو

 4050 3375 2700 2025 1350 سطح سه
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 نوبتکاری العادهفوقجدول 

 امتیاز نوبت های غیر متعارف ردیف

 600 یک نوبتی دائم) عصر کار( 1

 900 شب کار( –دو نوبتی چرخشی منظم )صبح کار  2

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

 900 ترکیب دو یا چند حالت از حاالت فوق به صورت متناوب 4

 1050 شب کار( –دو نوبتی منظم ) عصر کار  5

 1200 عصر کار و شب کار( –سه نوبتی منظم چرخشی )صبح کار  6

 1350 یک نوبتی دائم )شب کار( 7

عصرکار، مشمول جدول فوق نبوده و این موضوع در دست بازنگری و  -تذکر: ترکیب حاالت صبح کار

 نامه می باشد. آئیناصالح در 

 

 

 خدمت اداری درمناطق جنگ زده 

 

 باشد.می 1560بوده و حداکثر امتیازات سال  8 زده حداکثرگاداری در مناطق جن مدت خدمت تذکر:

 :1399ضریب حقوقی کارکنان در سال  نحوه محاسبه

 نامه هیئت محترم وزیرانمفاد تصویب

هیئت محترم وزیران، ضریب سال  20/1/99هـ مورخ 57593ت /3718مصوبه شماره  2بر اساس بند 

به میزان دو  Kعلمی اعم از رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی، طرحی و ضریب  هیأتکارکنان غیر  1399

 باشد.( ریال می2438هارصد و سی و هشت )هزار و چ

ـ مورخ 57593ت /3718مصوبه شماره  5بر اساس بند  هیئت محترم وزیران و اصالحیه شماره  20/1/99ه

های مستمر کارکنان العادهفوقدبیر محترم هیئت دولت، حداقل حقوق و  25/1/99مورخ  5197/57593

 امتیاز عوامل

 195 زدهمناطق جنگ هر سال خدمت اداری در
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( ریال و 500/974/17) نصداهفده میلیون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و پ به میزان 1399در سال 

های مستمر کارکنان، هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین العادهفوقحداکثر حقوق و 

 شود.می

عمال هیئت محترم وزیران، پس از ا 20/1/99هـ مورخ 57593ت /3718مصوبه شماره  7بر اساس بند 

الی مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی التفاوت ریمابه الذکر، مبلغافزایشهای موضوع بندهای فوق

)برای کارکنان رسمی و پیمانی( و قرارداد ماهانه )برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص و طرحی( 

تفاوت تطبیق "( ریال با عنوان 000/000/28به نسبت مدت کارکرد از مبلغ بیست و هشت میلیون )

 .گردداحکام درج می در "( 12( بند )الف( تبصره )1موضوع جز )

سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی سازمان  مصوبه مذکور پس از تعیین تکلیف از سوی 8مفاد بند 

 ، ابالغ خواهد شد.اداری و استخدامی کشور

و 31/1/1398هـ مورخ  56485ت /8724نامه شماره ( تصویب8( و )7مبالغ ناشی از اجرای بندهای )

 (1397بودجه  12تبصره  (الف)بند  1و جزء  1398بودجه  12تبصره  (ی)ند )ب اصالحات بعدی آن

 .باشندنامه میینئن آمشمول افزایش ای

 

 

( و طرح بیمه روستایی )پزشک 31ماده  5حقوق و مزایای پرسنل قراردادی )قرارداد تبصره 

 (خانواده

تحصیلی به کارکنان طرف قرارداد ( حقوق و مزایا برابر کارمندان پیمانی هم سطح از نظر مدرک 1ماده

 .باشدقابل پرداخت می

پاداش هر ساله توسط  ، عیدی ومیزان حقوق پایه، عائله مندی و اوالد، حق مسکن، بن خواربار (1تبصره

التفاوت حاصله تحت زش پزشکی تعیین و ابالغ خواهد شد. بدیهی است مابه، درمان و آمووزیر بهداشت

 .شودو پرداخت می یر مزایا محاسبهعنوان سا

 هیأت، به میزان مصوب أئید واحد سازمانیاضافه کار در صورت انجام کار اضافی مورد نیاز و ت (2تبصره

 .رئیسه دانشگاه قابل پرداخت است

 : (31ماده  5فه کار پرسنل قرارداد کار معین )تبصره فرمول پرداخت اضا

  
1

60
 (فوق العاده تعدیل  –وق پایه + سایر حق(

 .شودوریت خارج از محل خدمت پرداخت میالعاده ماموریت در قبال اعزام به مامفوق( 3تبصره

 : (31ماده  5مأموریت پرسنل قرارداد کار معین )تبصره  العادهفوقفرمول پرداخت 

 (ضوابط اجرایی قانون بودجه هرسال بر اساس)
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پرسنل مشمول قانون نظام هماهنگ ، بر اساس حداقل حقوق داقل حقوق دریافتی مندرج در جدولح

 .باشداخت کارکنان دولت میپرد

 

 محاسبه نحوه نوع استخدام

قرارداد کار معین 

 (31ماده  5تبصره )

 -کسور مشمول هایالعادهفوق و حقوق –حداقل حقوق دریافتی  = الف

 امنا هیأتجذب  العادهفوق

50 

 حقوق دریافتی حداقلب = 

20 

 بیتوته = الف + ب با

 الف + ببدون بیتوته = 

2 

 

 ( 31ماده  5ادکار معین )تبصره جدول حقوق و مزایای پرسنل قرارد
 مبنای قانونی پرداخت  /  مبنای محاسبه نام آیتم مندرج در قرارداد ردیف

 بر اساس قانون کار حقوق پایه 1

 کار قانون اساس بر بن خواربار 2

 رئیسه دانشگاه هیأتبر اساس مصوبه  حق مسکن 3

 نوبتکاری العادهفوق 4
بر اساس درصد تعیین شده در قانون نظام هماهنگ ضرب در حقوق مبنای گروه 

 شغلی مندرج در قرارداد

 سختی شرایط محیط کار العادهفوق 5
بر اساس درصد تعیین شده در قانون نظام هماهنگ ضرب در حقوق مبنای گروه 

 شغلی مندرج در قرارداد

 (ه + سختی کار  + سایرحقوق پای% ) 35 امناء هیأتفوق العاده جذب  6

 فوق العاده کار با اشعه 7
العاده سختی شرایط محیط فوقامناء + سایر +  هیأتجذب العاده فوقحقوق پایه + )

 20( ضربدر درصد تعیین شده توسط کمیسیون ماده کار

 گروه یک در سالجاریدرصد حقوق مبنای  70 کمک هزینه عائله مندی 8

 جاری به ازای هر اوالددرصد حقوق مبنای گروه یک در سال 14 کمک هزینه اوالد 9

 محرومیت از تسهیالت زندگی 10
بر اساس درصد تعیین شده در قانون نظام هماهنگ ضرب در حقوق مبنای گروه 

 شغلی مندرج در قرارداد

 بدی آب و هوا العادهفوق 11
تعیین شده در قانون نظام هماهنگ ضرب در حقوق مبنای گروه بر اساس درصد 

 شغلی مندرج در قرارداد

 درصد مبلغ کل قرارداد در دستگاه اجرایی مقصد 20 حق انتقال از تهران 12

13 

 جذب ( + ) حداقل حقوق ( العادهفوقتعدیل +  العادهفوق)  –) حقوق پایه (  29/12/97لغایت   1/1/86سایر :  از 

 29/12/98لغایت   1/1/98: از سایر

 حکم در سایر (/ عدد000/161/7) 97حداقل حقوق قانون نظام هماهنگ در سال 

 97 سال

 ( *000/450/8) 98حداقل حقوق قانون نظام هماهنگ در سال 
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 جدول سایر

 سال
مبلغ سایر با 

 %58جذب 

مبلغ سایر با 

 %73جذب 

 سایر مشاغل

مبلغ سایر با 

 %73جذب 

بهداشتی 

 درمانی

مبلغ سایر با 

 %80جذب 

بهداشتی 

 درمانی

مبلغ سایر با 

 %88جذب 

بهداشتی 

 درمانی

مبلغ سایر با 

 %95جذب 

بهداشتی 

 درمانی

1386 400/792 400/017/1 800/289/1 800/394/1 800/514/1 800/619/1 

1387 600/815 100/063/1 500/335/1 000/451/1 000/583/1 500/698/1 

1388 600/918 600/218/1 000/491/1 000/631/1 000/791/1 000/931/1 

1389 200/708 200/026/1 600/298/1 000/447/1 600/616/1 000/765/1 

1390 400/748 900/094/1 300/367/1 000/529/1 800/713/1 500/875/1 

1391 870/708 345/107/1 745/379/1 700/565/1 220/778/1 175/964/1 

1392 950/782 950/280/1 350/553/1 750/785/1 350/051/2 750/283/2 

1393 500/639 500/239/1 900/511/1 900/791/1 900/111/2 900/391/2 

1394 350/184/1 350/934/1 750/206/2 750/556/2 750/956/2 750/306/3 

1395 940/766/1 940/666/2 340/939/2 340/359/3 340/839/3 340/259/4 

1396 

* 

940/766/1 

* 

940/666/2 

* 

340/939/2 

* 

340/359/3 

* 

340/839/3 

* 

340/259/4 

* 

1397 

* 

940/766/1 

* 

940/666/2 

* 

340/939/2 

* 

340/359/3 

* 

340/839/3 

* 

340/259/4 

* 

1398 615/084/2 780/146/3 880/467/3 895/963/3 045/530/4 215/025/5 

 

و   13/3/96مورخ  203/100کلیه مشاغل بر اساس بخشنامه شماره  1397و  1396* مبالغ سایر سال 

دسته از پرسنل که از ابتدای . لیکن آنمقام محترم وزارت ثابت شده است  28/3/97مورخ  100/355

یافته از این بخشنامه  جذب ایشان افزایش العادهفوقمشمول ارتقاء مدرک تحصیلی بوده و  1396سال 

ارتقاء مدرک  1396د کارگزین و حسابدار با مدرک کاردانی که از ابتدای سال ماننباشند )مستثنی می

 . مبلغ سایر ایشان افزایش می یابد( جذب العادهفوقکارشناسی داشته و با افزایش درصد 

اند عد در دانشگاهها شروع بکار نمودهبه ب  1/1/98دسته از پرسنل قراردادی که از تاریخ * مبلغ سایر آن

ار و اند برقرشروع بکار نموده 1397که در سال   1398مبلغ سایر پرسنل مشابه ایشان در سال همانند 

 گردد.در قراردادهای ایشان درج می
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رارداد ق آیتم های ، همانند رارداد پرسنل طرح بیمه روستایی )پزشک خانواده(مندرج در ق آیتم های 

 باشد.( می31ماده  5پرسنل قرارداد کار معین )تبصره 

 

( و طرح بیمه 31ماده  5ان قرارداد کار معین )تبصره درصدی حقوق پایه کارکن 40افزایش حقوق 

 :روستایی )پزشک خانواده(

 (مقام محترم وزارت متبوع 10/12/98مورخ  1623/100بخشنامه شماره )

( از تاریخ خانواده( و طرح بیمه روستایی )پزشک 31ماده  5پایه کارکنان قرارداد کار معین )تبصره حقوق 

 درصد افزایش یافت. 40به میزان  1/12/98

زایای کارمندان قرارداد کار دستورالعمل اجرایی نحوه قرارداد و  نظام پرداخت حقوق و م»

 1/1/99از تاریخ   «معین

ریزی منابع و برنامه، معاونت توسعه مدیریت 26/3/99ورخ د م/1748/209بخشنامه شماره )

 (وزارت متبوع

 :گردد، به شرح زیر تعیین میمشمول این دستورالعملحقوق و مزایای کارمندان  -3ماده 

مکلف است بر اساس مدرک تحصیلی مندرج در آخرین قرارداد کارمندان قبل از تطبیق،  مؤسسه: 1تبصره 

ارزیابی ید کمیته مهندسی و ینامه( و تجربه پس از تأآئین 5قابل قبول )بر اساس ماده  سنوات خدمت

مشاغل، رتبه و طبقه کارمندان قرارداد کار معین را تعیین و نسبت به برقراری حق شغل و شاغل آنان 

 مؤسسه( امتیازات جدول حق شغل و شاغل کارمندان پیمانی نظیر در همان %80) معادل هشتاد درصد

ران از مقطع تحصیلی باالتر مطابق مقررات مربوط به ایثارگ تبصرهکه مشمولین این در صورتیاقدام نماید. 

پس از مرحله  .گردند مقطع تحصیلی باالتر موضوع مقررات مذکور مالک عمل خواهد بودمی برخوردار

نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل و اصالحات بعدی  آئینتطبیق نظام پرداخت، ارتقاء رتبه و طبقه با رعایت 

 آن خواهد بود.

، (6(، )4(، )3(، )2(، )1های بندهای )العادهفوقنامه و آئین 53ماده مدیریت موضوع  العادهفوق: 2تبصره 

های بعدی آن، حسب مورد برای کارمندان نامه و اصالحات و دستورالعمل( آئین54( ماده )9( و )8(، )7)

 شود.( تعیین می80%دیده، هشتاد درصد )های اجرایی که تدوین گرفوق بر اساس ضوابط و دستورالعمل

(، 18(، )17، )(16(، )15(، )14(، )13(، )12(، )11(، )10(، )5: فوق العاده های موضوع بندهای )3 تبصره

نامه( با رعایت دقیق مفاد آئین 88نامه و همچنین معاضدت قضایی )موضوع ماده آئین 54( ماده 19)

-ب یا دستورالعملهای اجرایی مصوبندهای مربوطه بر اساس مقررات و ضوابط تعیین شده در دستورالعمل

 گردد.ب خواهد شد، تعیین میهایی که در آینده تصوی
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 31ماده  6مشمولین طرف قرارداد طرح پزشک خانواده و بیمه روستایی که در اجرای تبصره  -4ماده 

شوند از نظر اقالم حقوقی مندرج در قرارداد، مشابه اقالم حقوقی این نامه بکارگیری شده یا میآئین

 باشند.مربوط به خود میبوده و در سایر موارد تابع دستورالعمل دستورالعمل 

نحوه قرارداد و نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار "با عنایت به دستورالعمل اجرایی 

 :طی مراحل ذیل انجام خواهد پذیرفت، تغییر و تطبیق نظام پرداخت کارکنان مذکور "معین

 مرحله اول: 

کلیه کارکنان قراردادی کارمعین در رتبه مقدماتی قرارگرفته و بر اساس مدرک  28/12/98در تاریخ 

 العادهفوقتحصیلی اعمال شده در آخرین قرارداد و مطابق دستورالعمل فوق، امتیازات حق شغل، شاغل، 

که با اجرای درصورتیشود. دمت، تجربه، آموزش و... تعیین میشغل و....... بدون در نظر گرفتن سنوات خ

بدون درنظر گرفتن حق مسکن ،کمک هزینه این مرحله حقوق و مزایای فرد نسبت به آخرین قرارداد 

در ردیف سایر  کاهش یابد، مبلغی های عائله مندی و اوالد ، فوق العاده حق اشعه و فوق العاده ایثارگری

 شود.در قرارداد درج می

 مرحله دوم: 

ید سنوات خدمت، تجربه فرد، آموزش و ... توسط کمیته مهندسی و پس از تأی، 29/12/98در تاریخ 

افزایش حق شغل و شاغل در این مرحله  ارزیابی مشاغل، طبقه و رتبه استحقاقی کارمند تعیین و صرفا  

 کسر خواهد شد. "سایر"به نسبت حق شغل و شاغل مرحله اول از مبلغ 

 مرحله سوم:

ـ مورخ  57593ت/3718نامه افزایش ضرایب حقوق کارکنان به شماره بر اساس تصویب  هیأت 20/1/99ه

با توجه به مفاد  مقام عالی وزارت و 8/2/99مورخ  245/100محترم وزیران موضوع بخشنامه شماره 

 با کارمندان کار معین منعقد خواهد شد.  1399الذکر، قرارداد سال دستورالعمل فوق

درصد نسبت به  15، کمتر از  نیمشمول 1/1/1399 یایدستورالعمل ، حقوق و مزا نیا یچنانچه با اجرا

( ، تفاوت آن  یداشته باشد ) پس از کسر حق مسکن از قرارداد قبل شیافزا 28/12/98قرارداد قبل از 

اضافه  1/1/1399در قرارداد  ریدرج شده و به سرجمع مبلغ سا یپرسنل ستمیدر س 1ریتحت عنوان سا

 د .خواهد ش

کارکنان مذکور ، ثابت و مشمول کسور بازنشستگی بوده و  1399در قرارداد سال  ریمبلغ سا

 در محاسبه فوق العاده حق اشعه و حقوق بازنشستگی لحاظ خواهد شد .

دستورالعمل  نیا یاجرا خیکه بعد از تار نیبه کارمندان قرارداد کارمعضمناً عدد سایر 

 تعلق نخواهد گرفت. شوند، یم یریبکارگ
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حرفه ای که عهده دار امور امور بازرسی می باشند در اجرای تبصره کارشناسان بهداشت محیط  -5ماده 

آئین نامه ، در شمول دستورالعمل پرداخت فوق العاده جذب کارشناسان بهداشت محیط و  50ماده  2

 ی علوم پزشکی قرار می گیرند . و دانشکده ها حرفه ای مصوب هیات امنای دانشگاهها

و دستورالعمل  1386مصوب سال  2ماده  3با اجرای این دستورالعمل ، مفاد دستورالعمل تبصره  -6ماده 

ملغی می گردد .  1397تغییر عنوان و ارتقاء مدرک تحصیلی کارکنان قراردادی کار معین مصوب سال 

، مشابه کارکنان پیمانی و با رعایت آئین نامه تغییر عنوان و اعمال مدرک تحصیلی کارکنان موصوف 

مهندسی و ارزیابی مشاغل و اصالحات بعدی آن ، پس از تائید کمیته مهندسی و ارزیابی مشاغل صورت 

 خواهد پذیرفت .

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، مطابق با ماده مذکور  51: فوق العاده ایثارگری ماده  7ماده 

 برقرار می گردد .برای مشمولین 

 

 

 

 (32ماده  1اد مشاغل کارگری تبصره قراردی )حقوق و مزایای پرسنل قرارداد

 . باشدبرابر ضوابط مندرج در قانون کار، قابل پرداخت می ( حقوق و مزایا1ماده

پاداش هر ساله توسط  ، عیدی وبن خواربار ،میزان حقوق پایه، عائله مندی و اوالد، حق مسکن (1تبصره 

 .تعیین و ابالغ خواهد شد، درمان و آموزش پزشکی وزیر بهداشت

 هیأت، به میزان مصوب ید واحد سازمانیمورد نیاز و تأی اضافه کار در صورت انجام کار اضافی (2تبصره

 .اساس قانون کار قابل پرداخت است رئیسه دانشگاه و بر

 

 (32ماده  1قرارداد مشاغل کارگری )تبصره ار پرسنل فرمول پرداخت اضافه ک

 % * ساعات اضافه کاری  140( * بیستم )حقوق پایه + افزایش سنواتی یک دویست و

 .شودوریت خارج از محل خدمت پرداخت میممأموریت در قبال اعزام به مأ العادهفوق (3تبصره

 (32ماده  1)تبصره یت پرسنل قرارداد مشاغل کارگری مورمأ العادهفوق فرمول پرداخت

 (افزایش سنواتی حقوق پایه +ام )یک سی
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 (32 ماده 1 تبصره)قرارداد مشاغل کارگری  پرسنل مزایای و حقوق جدول

 ردیف
نام آیتم مندرج در 

 قرارداد
 مبنای قانونی پرداخت  /  مبنای محاسبه

 بر اساس قانون کار حقوق پایه 1

 کار قانون اساس بر بن خواربار 2

 رئیسه دانشگاه هیأتبر اساس مصوبه  حق مسکن 3

 نوبتکاری العادهفوق 4

 کار قانون اساس بر

 %  حقوق ثابت ماهیانه ( 10صبح و عصر ) 

 %  حقوق ثابت ماهیانه ( 15صبح و عصر و شب ) 

 %  حقوق ثابت ماهیانه ( 22.5)  صبح و شب یا عصر و شب

 کار قانون اساس بر پایه سنوات 5

6 
جذب  العادهفوق

 امناء هیأت
 % ) حقوق پایه + سختی کار  ( 35

7 
کار با  العادهفوق

 اشعه

حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی ضربدر درصد تعیین 

 20شده ضربدر درصد تعیین شده توسط کمیسیون ماده 

 کمک هزینه اوالد 8
تعداد  ×  % 10×  به صورت ماهیانه قانون کارحداقل حقوق 

 فرزندان

 

 (32ماده  1قرارداد کارگری )تبصره  درصدی حقوق پایه کارکنان 32افزایش حقوق 

 (مقام محترم وزارت متبوع 26/12/98مورخ  1089/100بخشنامه شماره )

درصد افزایش  32به میزان  1/12/98( از تاریخ 32ماده  1ق پایه کارکنان قرارداد کارگری )تبصره حقو

 .یافت
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 :فصل ششم

 هانامه و دستورالعمل مرخصیئینآ
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 مرخصی استحقاقی    

روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوط  30سالی  مؤسسهکارمندان رسمی و پیمانی 

یا کال  ا گیرد و طبق مقررات جزئبه نسبت مدت خدمت به او تعلق می را دارند که از نخستین ماه خدمت

   باشد. قابل استفاده می

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

  باشد. کارمند و موافقت مسئول مربوطه میاستفاده از مرخصی استحقاقی منوط به ارائه تقاضای 

ه مسئول مربوطه استفادتوانند به هر میزان از ذخیره، مرخصی استحقاقی خود پس از موافقت کارمندان می

 به بعد(   1391سال  ازنمایند. )

موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان استفاده کارمندان از مرخصی استحقاقی سالیانه به  مؤسسه

میزان استحقاق در زمان مناسب و حداکثر تا پایان همان سال فراهم گردد و با درخواست آنان در این 

     زمینه موافقت نماید.

   (به بعد 1388سال  ازشود. )ای استحقاقی جزء مرخصی محسوب نمیهمرخصیتعطیالت رسمی بین 

   باشد.امکان پذیر می انصراف از مرخصی استحقاقی تحصیل شده با اعالم کارمند و موافقت مسئول واحد 

مربوطه به تقلیل ساعت کاری طبق مقررات  استفاده از مرخصی استحقاقی در ایام خدمت نیمه وقت و 

   باشد.تمام وقت می کارمندان

تواند تقاضا کند مرخصی او تمدید شود در صورت که در حال مرخصی استحقاقی است میکارمندی  

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

ول نظریه وی، کارمند مکلف است در پایان مدت درصورت عدم موافقت مسئول مربوطه و یا عدم وص 

   مرخصی در محل خدمت خود حاضر شود.

باشد و در این از مرخصی استحقاقی است الزامی میحفظ پست سازمانی کارمندی که در حال استفاده 

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

خصی استحقاقی استفاده نشده مستخدمین در هنگام بازنشستگی با رعایت موافقت با تقاضای مر -11

 باشد.فظ پست سازمانی مستخدم ضروری نمیاین مورد ح مقررات مربوطه الزامی است و در

ماه و به دوران  به مرخصی استعالجی که از چهار ماه تجاوز نماید نسبت به مدت زائد بر چهار -12

خدمت زیر پرچم و غیبت  ،انفصال ،برکناری از خدمت تعلیق و ،خدمت آمادگی به ،مرخصی بدون حقوق

 .گیردموجه مرخصی استحقاقی تعلق نمی

 مرخصی زایمان مشمول محدودیت مندرج در این ماده نخواهد بود.تبصره: 

باز خرید مرخصی استحقاقی ذخیره شده با درخواست کارمند در طول هر دوره ده ساله خدمتی،  -13

 مؤسسهرئیسه  هیأتس از تصویب در ـار پــود اعتبـصورت وج ار در هر دوره، و درـیک برای ـفقط ب

موظف است مرخصی بازخرید شده را از مجموع ذخیره مرخصی استحقاقی  مؤسسه باشد.انع میـبالم

 به بعد( 1391کارمند کسر نماید. )ازسال 
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خصی استحقاقی سالیانه کارمندان بت به اعالم مانده ذخیره مرسمکلف است ن مؤسسهکارگزینی  -14

 حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد اقدام نماید.

روز مرخصی خواهند داشت که  30( سالی 31 ماده 5 کارمندان مشمول قرارداد معین )تبصره -15

 به بعد( 1391درصورت عدم بازخرید نیمی از آن قابل ذخیره شدن می باشد. )ازسال 

صورت تقاضای کارمندان مشمول قرارداد کار معین نسبت به بازخرید پانزده  درتواند می مؤسسه -16

 روز مرخصی ذخیره سالیانه در پایان هر سال اقدام نماید.

ر بازخرید ذخیره مرخصی کارمندان مشموالن قرارداد کار معین بر اساس حقوق و مزایای مندرج د -17

 گردد.   آخرین قرارداد منعقده تعیین می

صورت استخدام یا تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان مشمول قرارداد کار معین به وضعیت  رد -18

 پیمانی مرخصی های استحقاقی ذخیره شده، کماکان قابل ذخیره خواهد بود.

گردند. این افراد در هر سال به عنوان مشاغل کارگری تلقی می 32 ماده 1  پرسنل مشمول تبصره -19

روز قابل ذخیره شدن  معه سی روز مرخصی استحقاقی خواهند داشت که نهبا احتساب چهار روز ج

 باشد. سایر روزهای تعطیل جزء ایام مرخصی محسوب نخواهد شد.می

استعالجی همانند  ،های استحقاقی لحاظ مرخصی مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان از -20

 باشند.پرسنل رسمی می

که مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در حین انجام طرح به خدمت پیمانی صورتی در -21

 پذیرفته شوند مدت مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان قابل ذخیره خواهد بود. مؤسسه

پانزده روز مرخصی  مشمولین برنامه پزشک خانواده سالی سی روز مرخصی استحقاقی دارند که صرفا   -22

 باشد.های طرف قرارداد قابل بازخرید میه و ماماپزشکان خانواد

موریت آموزشی استفاده أحالت اشتغال و کارکنانی که از م ذخیره مرخصی استحقاقی جانبازان -23

     باشد.کنند همانند پرسنل عادی میمی

 مرخصی استعالجی

ترین باید مراتب را در کوتاهشود بیماری که مانع از خدمت آنان می صورت ابتال به در مؤسسهکارمند  -1

 مدت ممکن به مسئول مربوطه اطالع دهند.

کارگزینی مکلف است پس از تایید پزشک معتمد و یا شورای پزشکی نسبت به صدور حکم مرخصی  -2

 استعالجی اقدام نماید.

ی پزشک سه روز با گواه صورت ابتال به بیماری که مانع از انجام خدمت شود تا در مؤسسهکارمندان  -3

توانند شورای پزشکی، می تأییدف چهار ماه با و مازاد بر سه روز تا سق مؤسسهپزشک معتمد  تأییدمعالج و 

 از مرخصی استعالجی استفاده نمایند.
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صورت  حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعالجی در طول یک سال تقویمی چهار ماه خواهد بود. در -4

از محدودیت زمانی  مؤسسهنیاز به استفاده بیشتر از مرخصی استعالجی، به تشخیص شورای پزشکی 

 باشد.می مستثنی

فتادگی کلی حداکثر به امزایای کارمند در ایام مرخصی استعالجی تا بهبودی کامل یا ازکار حقوق و -5

مناطق کمتر  العادهفوقهای مستمر، تفاوت تطبیق، العادهفوقمدت یک سال به میزان حقوق ثابت و 

ند داده شده است، توسعه یافته و بدی آب و هوا و کمک هزینه عائله مندی و اوالد حسب مورد به کارم

مشتمل بر حق شغل، حق شاغل، مازاد بر یک سال فقط حقوق ثابت )باشد. برای مدت قابل پرداخت می

 و عائله مندی و اوالد  قابل پرداخت خواهد بود. ( و تفاوت تطبیقمدیریت العادهفوق

عهده کمیسیون هالعالج و تعیین مدت معذوریت وی بخیص ابتالء مستخدم به بیماری صعبتش -6

 حداکثر مدت این معذوریت در هر نوبت شش ماه است و قابل تمدید خواهد بود. پزشکی است.

 ادامه یابد با رعایت مقررات قابل تمدید است.صورتی که بیماری او  مرخصی استعالجی مستخدم در -7

ی استعالجی )بانوان باردار( حفظ پست ثابت سازمانی مستخدمی که از مرخص به جز مستخدمان -8

 کند بیشتر از چهار ماه الزامی نیست.استفاده می

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

 .ندارد

صورتی که گواهی استعالجی کارمند طبق مفاد این دستورالعمل مورد موافقت قرار نگیرد مدت  در -10

مرخصی ، درصورت عدم وجود مرخصی استحقاقی مرخصی استحقاقی وی کسر خواهد شد ومذکور از 

 بدون حقوق منظور خواهد شد.

صی استعالجی تابع مقررات قانون مین اجتماعی از نظر استفاده از مرخأکارکنان مشمول صندوق ت -11

صی استعالجی مجاز به پرداخت حقوق و مزایای آنان در ایام مرخ مؤسسهباشند و مین اجتماعی میأت

 باشند.نمی

آگاه نمودن دستگاه ذیربط از علت عدم حضور خویش در  این قبیل مستخدمین موظفند ضمن -12

مین اجتماعی رسیده أمراجع قانونی مذکور در قانون ت تأیید، مدارک مربوط به بیماری که به محل خدمت

 باشد را نیز در پایان ایام بیماری ارائه نمایند.

باشد و در بیمارستان های مستخدمینی که عدم اشتغال آنان به سبب بیماری العادهفوقحقوق و  -13

دستگاه مربوطه پرداخت خواهد شد و مازاد بر سه روز تا خاتمه بیماری  بستری نشوند تا سه روز توسط

 مین اجتماعی خواهد بود.أان قرارداد مشمول مقررات قانون تو حداکثر تا پای

ن اجتماعی میأمی آزمایشی و رسمی مشمول صندوق تپرداخت حقوق و مزایای کارکنان طرحی، رس -14

 .باشدمی مؤسسهعهده هب



 «حقوق و مزایا»، ظام اداری در حوزه سالمتن                                                                                       152

مین اجتماعی از شش ماه به نه ماه أقراردادی و پیمانی مشمول صندوق تمرخصی زایمان پرسنل  -15

ریق مزایای کارکنان مذکور در طول مدت فوق تا شش ماه اول از ط افزایش یافت و پرداخت حقوق و

 .پذیردطریق واحدمربوطه صورت میمین اجتماعی و از ابتدای ماه هفتم به بعد از أصندوق ت

 مرخصی استعالجی زایمان

به بانوان باردار برای هر بار وضع حمل بدون در نظر گرفتن سقف تعداد فرزندان نه ماه مرخصی  -1

صورت از نه ماه بیشتر نخواهد که در هر گیردیهای مربوطه تعلق مالعادهفوقزایمان با استفاده از حقوق و 

 شد.

های سه قلو و باالتر یک سال های دوقلو نه ماه و برای زایمانمدت مرخصی زایمان برای زایمان -2

 تعیین گردیده است.

پزشک معالج از مرخصی  تأییدنی که در طول دوران بارداری با مدت مرخصی استعالجی بانوا -3

 مرخصی زایمان آنها کسر نخواهد شد.کنند، از سقف استعالجی استفاده می

 .ماه خواهد بود مرخصی زایمان درخصوص مادرانی که فرزند آنها مرده به دنیا می آید دو -4

معادل مرخصی  توانندگیرند میعهده میهسرپرستی نوزاد شیرخوار را ب بانوان کارمندی که پذیرش و  -5

 زایمان از این مرخصی استفاده نمایند.

رعایت قوانین و مقررات شوند با ای( دارای فرزند می)رحم اجاره کارمندی که از طریق حاملبانوان  -6

 توانند از مرخصی معذوریت زایمان استفاده نمایند.مربوطه می

 گردد. پیراپزشکان محسوب می مرخصی زایمان جزو مدت خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و -7 

 باشد.عهده پزشک معالج میهبانوان باردار ب تشخیص تاریخ معذوریت وضع حمل  -8

از یک ساعت مرخصی ساعتی  توانند طی ساعات مقرر کار روزانه حداکثرمادران مشمول می -9

 ( استفاده کنند.)شیردهی

 24ت در روز و تا های دوقلو و بیشتر به مدت دو ساعمدت و ساعت شیردهی برای وضع حمل -10

 باشد.ماهگی نوزاد می

 گردد.ز مرخصی استحقاقی کارمند کسر نمییزان استفاده از مرخصی ساعتی شیردهی ام -11

مادران مشمول پس از پایان مرخصی زایمان و در دوران شیردهی باید در کار قبلی خود اشتغال  -12

تقال یابند. در دوران یاد شده نقل و انتقال آنها ممنوع است مگر اینکه خود متقاضی تغییر شغل یا نقل و ان

 باشند.

توانند درصورت تمایل تا دوازده ماهگی کودک از برنامه شیفت ادران پس از شروع به کار مجدد میم -13

 کاری شب معاف شوند.

های ساعت و در شیفت درصورت انجام نوبت کاری، استفاده از مرخصی شیر دهی در شیفت شب دو -14

 باشد.به ازاء هرشیفت کاری یک ساعت می مضاعف
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نمایند فارغ از نوع استخدام  )رسمی، پیمانی ن که از مرخصی زایمان استفاده میدسته از کارکناآن جهت

ایست حکم مرخصی زایمان بأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری( میتو قراردادی و طرحی( و نوع بیمه )

نوبتکاری  العادهوقفگردد و صرفا  مستمر پرداخت می آیتم های : در حکم مورد اشاره کلیه صادر گردد

 گردد.پرداخت می

 مرخصی کمتر از یک روز

باشد ی از مرخصی استحقاقی میئوز که جزتوانند از مرخصی کمتر از یک رمی مؤسسهکارمندان  -1

 استفاده کنند حداکثر مرخصی ساعتی به میزان نصف ساعت کاری روزانه است. 

 شود.مرخصی استحقاقی محاسبه مییک روز درصورت استفاده بیش از مدت ذکر شده  -2

حداکثر مدت استفاده از مرخصی موضوع این ماده از دوازده روز در یک سال تقویمی تجاوز نخواهد  -3

 کرد.

 صی کمتر از یک روز، یک ساعت است.حداقل مدت برای استفاده از مرخ -4

 مرخصی تشویقی

شوند مجاز که به حج تمتع مشرف میشی و رسمی کارمندان اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی آزمای

مرخصی استحقاقی منظور خواهند بود فقط یک بار از یک ماه مرخصی تشویقی استفاده نمایند که جزء 

 نخواهد شد.

 مرخصی اضطراری

در موارد ذیل حق برخورداری از هفت روز  مؤسسهتحکیم و تکریم نهاد خانواده، کارمندان  به منظور -1

مذکور قابل ذخیره یا مرخصی  دارند. مرخصی اضطراری عالوه بر سقف مرخصی استحقاقی ساالنه را

 باشد.بازخرید نمی

 ازدواج دائم کارمند  الف(

 ازدواج فرزند کارمند ب(

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

نامه اداری و استخدامی آئین 74وضوع ماده تاریخ شروع استفاده از هفت روز مرخصی اضطراری م -2

علمی در مورد ازدواج از تاریخ عقد حداکثر به مدت دو سال و فوت تاریخ شروع تا چهل  هیأتاعضاء غیر 

 پذیرد. و با احتساب ایام تعطیل صورت می روز با تقاضا و اعالم کارمند

 کارمند موظف است مستندات الزم را ارائه نماید. تبصره:

مرخصی اضطراری مراقبت از همسر بعد از وضع حمل از تاریخ والدت  15تاریخ شروع استفاده از  -3

 فرزند با احتساب ایام تعطیل خواهد بود.
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قبت از ، جهت مراآورندهمسر آنان فرزند مرده به دنیا میاعطای مرخصی فوق به کارمندانی که  تبصره:

 باشد.همسر بالمانع می

 مرخصی اشعه

به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، مزایای ذیل بر مبنای مقدار و شرایط 

 بالقوه پرتو دهی محیط کار به تشخیص واحد قانونی و طبق آئین نامه های مربوطه تعلق می گیرد.

 درصد ساعت کار مقرر برای سایر کارکنان. 25کاهش ساعت کار هفتگی تا میزان  -1

افزایش میزان مرخصی اشعه سالیانه تا یک ماه در سال برای مدت اشتغال کار با اشعه استفاده از  -2

 مرخصی استحقاقی سالیانه در اینگونه موارد درطول هرسال اجباری است.

 خرید یا ذخیره نمی باشد.مرخصی مذکور قابل باز : 1 تبصره

ه در فصل قوانین کاهش ساعت کاری در خصوص کاهش ساعت کاری پرسنل رادیولوژی ب : 2تبصره 

 .صورت مفصل توضیح داده خواهد شد

 مرخصی مناطق محروم

درخصوص یک ماه مرخصی مناطق محروم  1/1/1388با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 

قانون مدیریت اعطای یک ماه مرخصی مناطق محروم   87آئین نامه و با رعایت ماده 117با استناد ماده 

 فاقد وجاهت قانونی می باشد .

 ق مرخصی بدون حقو

ایشی و پیمانی در موارد ذیل امکان ـاعطای مرخصی بدون حقوق به کارمندان رسمی، رسمی آزم -1

 باشد.پذیر می

 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( 

ه همان بیماری یا ابتال به کارمند پس از استفاده از چهار ماه مرخصی استعالجی ساالنه به سبب ادامد( 

 .بیماری دیگر قادر به خدمت نباشد و بیماری هم صعب العالج تشخیص داده نشود

و  کارمند باید تقاضای مرخصی بدون حقوق خود را با ذکر علت و مدت به مسئول واحد ارائه نماید -2

صی بدون حقوق با قبل از موافقت مسئول واحد و صدور حکم مجاز به ترک خدمت نمی باشد.حکم مرخ

مسئول واحد توسط  تأییدعلمی پس از  هیأتدامی اعضاء غیر ـآئین نامه اداری و استخ 78رعایت ماده 

 کارگزینی صادر می گردد.

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

     خواهد شد.این مدت به میزان تعهد نامبرده اضافه 
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 مرخصی بدون حقوق استفاده نماید از  مؤسسهدر موارد استثناءکارمند می تواند با موافقت رئیس  تبصره:

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

است ابتدا از مرخصی استحقاقی خود استفاده نماید و صدور حکم مرخصی بدون حقوق هم زمان با 

 موافقت مرخصی استحقاقی انجام گردد.

 می نمی باشد.حفظ پست سازمانی کارمندان در زمان مرخصی بدون حقوق الزا -5

سابقه خدمت محسوب  مدت مرخصی بدون حقوق از لحاظ بازنشستگی به جز برای ادامه تحصیل جزء -6

 نخواهد شد.

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

 گردد.

 صی استعالجی استفاده نمایند.کارمندان در حال استفاده از مرخصی بدون حقوق نمی توانند از مرخ -8

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

 ماه امکان پذیر است ، این مدت به زمان مدت تعهدات اضافه می شود. 2خدمت به مدت 

ازدهم ، در طول مدت اعطای مرخصی بدون حقوق به کارکنان قرارداد کار معین به مدت یک دو -10

 قرارداد امکان پذیر است.

قانون کار به مدت یک ماه در طول  72مدت مرخصی بدون حقوق مشاغل کارگری با رعایت ماده  -11

 قرارداد امکان پذیر است.

اعطای مرخصی و ماموریت ورزشی کارکنان تابع آئین نامه ها و دستور العمل های عمومی دولت و  -12

 خواهد بود. اصالحات بعدی آن

آندسته ازمستخدمین رسمی که همسر آنان درمشاغل حساس دولتی درخارج کشور اشتغال دارند  -13

) بدون محاسبه مرخصی بدون حقوق استفاده  سال 6به تبعیت ازمحل کار همسر میتوانند حداکثر تا 

 رخصی بدون حقوق استفاده نمایند .ازم  شده قبلی (

 حقوق بدون محدودیت زمان العمل مرخصی بدون دستور

با تقاضای کارمندان جهت استفاده از  مؤسسهموافقت  :مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان

نامه اداری استخدامی است  آئین 78محدودیت های زمانی مندرج در ماده  مرخصی بدون حقوق خارج از

ستگی برابر ضوابط صندوق تا زمان حصول شرایط بازنشکه از تاریخ اجرای حکم کارگزینی شروع و 

 بازنشستگی مربوطه تداوم خواهد داشت.

با شروع برنامه ششم توسعه مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان لغو  01/01/1396از تاریخ 

 گردید.

 معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت (  18/6/97د مورخ /4160/209) بخشنامه شماره 

 صورت مفصل توضیح داده خواهد شد .در مبحث خروج از خدمت به 
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  ری و مرخصی اشعه پرسنل پرتو کار قانون کاهش ساعت کا

 متبوع ( وزارت منابع و توسعه معاون 24/5/97 مورخ د/3562/209 شماره )بخشنامه

 :الف  گروه کاری ساعت کاهش میزان محاسبه نحوه

 موظف ساعت کل - (پرتو  محیط در فرد کار ساعت میزان× 4/1 )پرتوکار =  یک موظف ساعت میزان

 ماه یک طول در فرد یک

 . شود می تقسیم 33/7بر آمده بدست عدد ماه یک طول در شیفت تعداد آوردن بدست برای

 :مثال عنوان به

 کسر میزان کند می کار پرتویی محیط در ماه یک طول در را خود موظف ساعت تمام کار پرتو یک اگر

 . گردد می محاسبه اینصورت به فرد آن ساعت کار

     144÷33/7= 20:  ماه یک در موظف شیفت تعداد

                                                        144(=4/1×192)-192  

 میزان به کند می کار پرتویی محیط در کاری شیفت 6 ماه یک در موظف ساعت کل از کار پرتو اگریک

 . شود می مند بهره مزایا این از ساعت 6×7.33=44 یعنی کاری شیفت 6 همان

 حضور آرم سی عمل اتاق در ساعت 44 ؛ ماه یک کاری موظف ساعات کل از کار پرتو یک اگر : مثال

 بخش در ساعت 44 یا و کند می وظیفه انجام عمل های اتاق سایر در را خود موظفی ساعات بقیه و دارد

 : دارد حضور آی آر ام بخش در را خود موظف ساعات بقیه و باشد می رادیولوژی یا اسکن تی سی

                                                           181÷33/7=25:         ماه دریک شیفت یک تعداد

181(=4/1×44)-192  

 :الف گروه ماه یک برای مرخصی میزان محاسبه نحوه -2

 ساعت کل میزان(÷ 2.5×7.33) پرتو محیط در حضور ساعت میزان ) =ماه  یک در اشعه مرخصی میزان

 ماه یک در کار

 :مثال

  مرخصی میزان کند کار  پرتو محیط در ماه یک طول در را خود موظف ساعت تمام کار پرتو یک اگر

 . شود می محاسبه صورت این به فرد این بران اشعه

 192(7.33×5/2)/192= )18                                                         ماه یک در مرخصی ساعت

 مرخصی میزان کند می کار پرتویی محیط در ساعت 44 ماه یک در موظف ساعت کل از کار پرتو یک اگر

 .گردد می محاسبه صورت این به ماه نآ در او

                                                                                         ماه یک در مرخصی ساعت

4 (=192/(5/2×33/7)44 
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 : مهم تذکر

 میزان %35 میزان به ب گروه پرتوکار پرسنل کاری ساعت کاهش و موظف حضور میزان محاسبه مبنای

  بود خواهد الف گروه پرسنل شده محاسبه

مجلس شورای  28/6/95ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص: )مصوبه  قانون کاهش

 اسالمی(

 تعریف شرایط خاص :

 سازمان بهزیستی  . تأییدید : با شد تیمعلول یبانوان دارا

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

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

 بهزیستی یا کمیسیون پزشکی دانشگاه .

 یه دادگاه ( به امور اداری / کارگزینی .تأییدزنان سرپرست خانوار : با ارائه اسناد مثبته ) 

آندسته از کارکنان که از هر نوع کاهش ساعت کاری برخوردارند امکان استفاده توامان این  :1نکته

 بخشنامه را ندارند   )موارد ذیل ( : 

 درصد و باالتر 25 انکاهش ساعت کاری جانباز،  کاهش ساعت کاری پرتوکاران

 قانون خدمت نیمه وقت بانوانشیر ( ، مرخصی شیردهی ) پاس 

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

یا روزانه امکان پذیر خواهد  نحوه استفاده بانوان از قانون فوق الذکر با توافق مدیر به صورت ساعتی  :2نکته

 .بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         159                                                                                     «حقوق و مزایا»، نظام اداری در حوزه سالمت

 مجلس شورای اسالمی  20/12/1396ب قانون حمایت از معلوالن مصو

 (ریاست محترم جمهوری 8/2/97مورخ  11061نامه شماره ) 

 

 ساعات کار هفتگی ) با احتساب کاهش ساعات کاری ( :میزان 

ساعات کار هفتگی کارمندان شاغل دارای معلولیت شدید و خیلی شدید ) بر اساس تایمکس (می 

 باشد.

 دایره شمول :

شورای اسالمی  الف( کلیه کارمندان دارای معلولیت شدید و خیلی شدید  بر اساس مصوبه مجلس

 بر اساس ضوابط ذیل.

شورای  همسران کارمندان دارای معلولیت شدید و خیلی شدید  بر اساس مصوبه مجلسب( 

 اسالمی بر اساس ضوابط ذیل.

شورای  ج(  فرزندان کارمندان دارای معلولیت شدید و خیلی شدید  بر اساس مصوبه مجلس

 اسالمی بر اساس ضوابط ذیل.

 شرایط خاص و مرجع تایید شرایط : – 3

 تسهیالت مقرر در قانون تایید شرایطمرجع  شرایط خاص

کارمندان دارای معلولیت شدید و خیلی  –الف 

 شدید
 سازمان بهزیستی

ساعت کاهش ساعت  10

 کاری در هفته

بانوان دارای فرزند با درجه معلولیت شدید  -ب

 و خیلی شدید به شرط نگهداری در منزل
 سازمان بهزیستی

خدمت نیمه وقت بانوان 

 مزایای کاملبا حقوق و 

بانوان دارای همسر با درجه معلولیت شدید  -ج 

 و خیلی شدید به شرط نگهداری در منزل
 سازمان بهزیستی

خدمت نیمه وقت بانوان 

 با حقوق و مزایای کامل
 

کارمندان مرد دارای همسر معلول با درجه  -د

معلولیت شدید و خیلی شدید به شرط نگهداری 

 در منزل

 سازمان بهزیستی

یک چهارم کسر کار 

هفتگی با حقوق و مزایای 

 کامل

کارمندان مرد دارای فرزند تحت سرپرستی  -ت 

ر با درجه معلولیت شدید و خیلی و فاقد ماد

 شدید به شرط نگهداری در منزل

 سازمان بهزیستی

یک چهارم کسر کار 

هفتگی با حقوق و مزایای 

 کامل
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  اجرایی کسر ساعت کاری جانبازان  نامهآئین

نامه شماره تصویبقانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان  موضوع  11و  9نامه اجرایی مواد )آئین

 (وزیران هیأت 3/8/1388مورخ  154365/43591

موظفند ضمن  جسمی و روانی آنها، کلیه دستگاه هابه منظور تطبیق ساعت کار جانبازان به وضعیت 

و بخش مربوط مشغول  نامه به جانبازانی که تحت هر عنوان به صورت تمام وقت در دستگاهاعالم این آئین

، حسب درخواست جانباز ظرف مدت یک ص کسر ساعت کار موظف روزانه آنها، در خصوبه کار هستند

 :ر اساس جدول زیر اقدام کنندماه ب

 

 میزان کسر ساعت کار موظف میزان درصد جانبازی

 دقیقه 45 %29تا  25%

 دقیقه 60 %39تا  30%

 دقیقه 90 %49تا  40%

 دقیقه 120 %59تا  50%

 دقیقه 150 %69تا  60%

 دقیقه 210 به باال 70%

 

ابتدا، انتها  جانبازان مشمول قانونی می توانند با توافق دستگاه زیربط از کسر ساعت کار موظف خود در

ای را به محل کار جانباز ت عدم توافق بنیاد استان نمایندهصور در یا بین ساعت کار موظف استفاده کنند.

اعزام تا با توجه به نوع جانبازی، شرایط محیط کار، نوع کار، همچنین درصورت نیاز نظر پزشک معتمد 

  دستگاه متبوع جانباز ابالغ کند.بنیاد و سایر عوامل موثر تصمیم گیری و برای اجراء به 

نامه از کسر ساعت کار موظف بهره مند  آئین( این 2و ) (1جانبازانی که به هر دلیل نتوانند مطابق موارد )

کی از طریق زیر با آنها یربط به میزان کسر ساعت کار موظف استحقاقی به یذشوند با موافقت دستگاه 

  شود:رفتار می

 احتساب اضافه کار ساعتی الف(

  افزودن به مرخصی استحقاقی ب(   

  محاسبه مدت کسر ساعت کار موظف به عنوان سنوات خدمت مستخدم از لحاظ بازنشستگی. ج(   

این  (ب)و  (الف): میزان کسر ساعت کار موظف استحقاقی مستخدم جانباز برای اعمال بندهای 1تبصره 

  :شودمحاسبه می ماده به طریق زیر 
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 :کسر ساعت کار ماهانه به ساعت     

 میزان کسر ساعت به دقیقه* تعداد روزهای کاری در ماه

60 

ضوع بند )ب( جانبازانی که در حین ماموریت آموزشی می باشند می توانند از کسر ساعت کاری مو -4

  .استفاده نمایند 3ماده 

اری ، بند )ب( از عمومی دیوان عدالت اد هیأت 16/8/96مورخ   771 – 770تذکر : بر اساس آراء شماره 

 .( لغو گردید16/8/96)افزودن به مرخصی استحقاقی( از تاریخ آراء مورد اشاره ) 4و ماده  3ماده 

 کسر ساعت کاری همسران جانبازان 

نامه شماره تصویبضوع قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان  مو 11و  9نامه اجرایی مواد آئین)

 (وزیران هیأت 3/8/1388مورخ  154365/43591

دار هستند با توجه را عهده همسران شاغل جانبازانی که مسئولیت مراقبت و پرستاری از همسران خود

نامه مورد از کسر ساعت کاری مندرج در آئین توانندنیاد شهید استان محل خدمت خود مییه بتأییدبه 

 .مایندن اشاره استفاده

 وریارکنان بالینی قانون ارتقاء بهرهکسر ساعت کار ک

نامه اجرایی آئین 2در اجرای ماده  وریارکنان بالینی قانون ارتقاء بهرهدستورالعمل کسر ساعت کار ک

محترم  هیأت  11/11/88مورخ  هـ  43616ت  /222168 وری موضوع مصوبه شماره قانون ارتقاء بهره

که شامل  (بیمارستانها) نان بالینی شاغل در مراکز درمانیوزیران دستورالعمل کسر ساعت کار کارک

پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، کاردانها و کارشناسان اتاق عمل، کاردانها و کارشناسان هوشبری، ماماها 

 : می باشدو شاغلین فوریتهای پزشکی می باشد، به شرح ذیل 

ساعت در هفته برابر جدول شماره یک  5مدت کسر ساعت کار برمبنای سنوات خدمت حداکثر  :1ماده 

 .باشد می

 

 جدول شماره یک کسر ساعت کار ناشی از سنوات خدمت

سنوات 

 خدمت

 سال ماه سال ماه سال ماه سال ماه سال ماه

- 
صفر 

 4تا 
1 

تا  4

8 
1 

تا  8

12 
1 

تا  12

16 
1 

به  16

 باال

میزان کسر 

ساعت در 

 هفته

1 2 3 4 5 
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محاسبه سنوات خدمت در بخش دولتی برای کارکنان رسمی و پیمانی سنوات الک م :1تبصره ماده

مندرج در احکام کارگزینی می باشد و مبنای محاسبه سنوات خدمت در بخش خصوصی و کارکنان 

 .بودقراردادی در بخش دولتی میزان پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی خواهد 

 2ساعت در هفته و مطابق جدول شماره 2مدت کسر ساعت کار براساس صعوبت کار حداکثر  :2ماده 

 .محاسبه خواهد شد

 

 کسر ساعت کار ناشی از صعوبت کار 2جدول شماره 

صعوبت کار 

باستناد قانون 

 نظام هماهنگ

 % 100% تا  76 % 75% تا  51 % 50% تا  26 % 25% تا  8

صعوبت کار 

باستناد قانون 

مدیریت خدمات 

 کشوری

 375صفر تا 

 امتیاز

 750تا  376

 امتیاز

 1000تا   751

 امتیاز

امتیاز به  1000

 باال

کسر ساعت کار 

 در هفته
 ساعتدو  و نیم ساعت یک ساعت یک نیم ساعت

 

ده در العاده سختی کار کارکنان بالینی بر مبنای درصدهای تعیین شدر حال حاضر فوق :2تبصره ماده

نظام هماهنگ پرداخت، برقرار می گردد. بنابراین تا وصول دستورالعمل جدید و تعیین امتیاز فوق العاده 

وری بر همان مبنا قابل قانون مدیریت خدمات کش  68ماده  3سختی کار مشاغل در چارچوب بند 

باشد و پس از اعمال امتیازات فوق العاده سختی کار بر حسب امتیازات مندرج محاسبه احتساب می

 خواهد شد. 

ساعت در هفته تعیین می  : مدت کسر ساعت کار بابت کار در نوبتکاری های غیرمتعارف یک 3ماده 

بهره مند که به صورت نوبتکاری در گردش اشتغال دارند از کسری ساعت مذکور  گردد و صرفا  کارکنانی

 .خواهند شد

محاسبه  5/1که در نوبت های شب و ایام تعطیل اشتغال دارند با ضریب  ساعت کار کارکنانی تبصره:

 .خواهد شد

های شغلی ها و سرپرستاران که از جمله رشتهی پرستاری، سوپروایزررؤسامشاغل مدیران و  :4ماده

جدول شماره )ساعت کاهش ساعت کار در جدول صعوبت کار  2شوند حداکثر از پرستاری محسوب می

 .استفاده خواهند نمود (2



         163                                                                                     «حقوق و مزایا»، نظام اداری در حوزه سالمت

 و ماخذمنابع 

 .1384 –انتشارات مجد  –قانون استخدام کشوری  * 

 .1384تیرماه  –علی اکبر ابن علی   –مجموعه قوانین و مقررات استخدامی   *

 .1384 –علی پاشا محمد نوری   –مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی   *

مجموعه دستورالعملها و فرم های قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان  *

 .1380  –شرکت تعاونی معین ادارات  –دولت 

 .1386 –یوسف رونق  –نظامهای جبران خدمت کارمندان در ایران   *

 .1397 –سید مهدی کماالن  –های اجرایی آن قانون مدیریت خدمات کشوری و آئین نامه   *

 .1397  –شرکت تعاونی معین ادارات  -عمومی دیوان عدالت اداری  هیأتکلید واژه آراء  *

 .1393 –جهانگیر منصور  –قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران   *

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران به همراه قانون احکام دائمی برنامه های   *

 .1396 –حسین زارعی  –توسعه کشور 

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به انضمام امور ایثارگران در قانون برنامه ششم توسعه کشور   *

 .1396  –شرکت تعاونی معین ادارات  -

 .rc.majlis.ir سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی به نشانی :   *

امناء دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمان  هیأتمجموعه قوانین و مقررات مرتبط با   *

   انتشارات وزارت بهداشت.  – 1394چاپ سوم  –کشور ، دکتر حسن امین لو ، مهندس همایون فرزام 

 
 

 


