
 
 
 

    وسعه  مديريت و منابعمعاونت ت   
 اداره کل منابع انسانی                                                               

 

 

 

 

 

 

 
حمایت از کاالی اریانی  

 مقاوم معظم رهبری 

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

 :نشانی صفحه اینترنتی:                  33636388نمابر:                                     33636388 تلفنهای تماسhttp://karkonan.behdasht.gov.ir 

 آنی مهم

 

 معاونین محترم توسعه مديريت ومنابع دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

 

 سالم علیکم 

معاونت نیروی انسانی ستاد کل  1031/ 10/35تاریخ  03/45/1/1110شماره  احتراماً بر اساس ابالغیه                

زیر ارسال می گردد . به شرح  1031ی پیام آوران بهداشت در سال  نیروهای مسلح دستورالعمل حقوق و مزایا

خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اجرا و مد نظر قرار دادن مفاد ابالغیه فوق از ابتدای سال جاری اقدام 

 الزم به عمل آورند.

است. میزان حقوق  ریال تعیین شده 1131به میزان  1031با توجه به اینکه ضریب ریالی سال : حقوق پايه -1

، در درجات مختلف به شرح جدول 1031وظیفه( در سال  کارکنان وظیفه) بجز اعضای هیئت علمی

 زیر می باشد

 درجه رديف
ضريب 

 حقوق
 مبلغ حقوق پايه

 کسور

 بیمه ها

بیمه عمر و 

 حوادث

سرانه بیمه پايه 

 درمان
 سرانه بیمه مکمل

 10111166 %06 سرباز 1

حقوق  1%

 يهپا

00666 

به ازای هريک از 

 اعضای خانواده

106666 

به ازای هريک از 

 اعضای خانواده

 1000616 %01 سرباز دوم 6

 1011660 %06 سرباز يکم 3

 1091910 %03 رزم يار 0

 1151006 %05 رزم آور سوم 5
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 1065100 %01 رزم آور دوم 0

 1059000 %09 رزم آور يکم  1

 1913596 %11 ار دومرزمد 0

 1901090 %13 رزمدار يکم 9

 6600356 %10 ستوان سوم  16

 6169660 %19 ستوان دوم  11

 6616600 %06 ستوان يکم 16

 6065006 %96 ستوان يکم پزشک 13

 حداقل حقوق کارکنان نیرو های مسلح = حقوق پایه× ضریب حقوق ( ×   13/3ضریب قابل اجرا)

، مکرر قانون 53الحاقی ماده « 1»به استناد تبصره  کمک هزينه معاش همسر و فرزندان کارکنان وظیفه :-6

 :وظیفه متأهل به شرح زیر استحقوق عائله مندی کارکنان  خدمت وظیفه عمومی ، 

 013(×  1131) 1031ریال   =    ضریب ریالی سال 1544413کمک هزینه معاش همسر ماهانه 

 113(×  1131) 1031ریال   =   ضریب ریالی سال 011013اوالد هر فرزند  ماهانه  کمک هزینه

کمک هزینه خوراک ماهانه به میزان دو برابر هزینه غذا کارکنان دولت براساس : کمک هزينه خوراک-3

ن مصوبات ضوابط اجرایی قانون بودجه سالیانه قابل پرداخت است  با عنایت به این که رقم خوراک کارکنا

ریال می باشد لذا هزینه خوراک کارکنان وظیفه مامور به مراکز غیر نظامی  333/40روزانه 1031دولت در سال 

 ریال تعیین می گردد. 333/333/0ماهیانه 

 .تبصره : کمک هزینه خوراک به مشمولینی که از خوراک رایگان استفاده می کنند تعلق نمی گیرد
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برابر ضریب ریالی ) موضوع  0333)لباس کار( ساالنه به میزان  شاککمک هزینه پو: پوشاککمک هزينه  -0

که ضریب  1031آیین نامه اداری و استخدامی  کارکنان غیر هیات علمی ( می باشد، لذا در سال  53تبصره ماده 

 ریال می باشد . 333/133/4می باشد، هزینه پوشاک 1131ریالی 

ده موظف است برای پیام آوران بهداشت غیر بومی که در دانشگاه/دانشک: مسکن غیر بومیکمک هزينه -5

محل خدمت اقامت شبانه دارند محل اسکان با امکانات اولیه فراهم نمایند و در صورت نداشتن امکانات بایستی 

اجاره مسکن را برابر با عرف منطقه ) شهرستان ، شهر و ... ( و به تشخیص هیات رییسه در هر سال تعیین و 

 د.پرداخت کنن

کیلومتر  04توجه: به افرادی غیر بومی اطالق می گردد که فاصله محل سکونت و محل خدمت آنها بیش از 

 باشد. و در خارج از شهرستان محل سکونت خدمت نمایند. 

 به پیام آوران بومی کمک هزینه خوراک و مسکن تعلق نمی گیرد

وق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا ف : فوق العاده مناطق کمتر توسعه يافته و بد آب و هوا -0

برای افسران و درجه داران وظیفه مامور غیر بومی)پیام آور( با توجه به ضریب محرومیت محل خدمت و درجه 

 بدی آب و هوا و بر مبنای حقوق ثابت و بر اساس جداول زیر تعیین می گردد.

 

 فوق العاده مناطق کمتر توسعه يافته: -الف
 حقوق پایه = فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته.× ب محرومیت ضری

 (3) (0) (1) (1) (4) منطقه ضریب محرومیت

 %14 %10 %11 %3 %1 کارشناس ارشد و باالتر

 %11 %13 %0 %1 %4 سایر مقاطع تحصیلی

 

 مناطق بد آب و هوا فوق العاده -ب
 .گردد و بر اساس جدول زیر پرداخت پایهبر مبنای حقوق  به پیام آوران غیر بومیفوق العاده بدی آب و هوا  
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 میزان درصد مربوطه  ×حقوق ثابت 

ی درجه بدی آب و هوا

 منطقه

 5درجه  0درجه  1درجه  1درجه 

 %13 %0 %1 %1 افسران و درجه داران وظیفه

 ند.باال برخوردار می شوجداول سایر پیام آوران از دو سوم فوق العاده حاصل از ردیف دوم 

 

علق نمی به پیام آورانی که در شهر محل سکونت خود  بکارگیری شوند فوق العاده های مذکور ت :توجه

 گیرد.

هزینه سفر پیام آوران بهداشت در هنگام اعزام به مرخصی استحقاقی ) مسیر رفت و کمک هزينه سفر : -1

 .بار در سال قابل پرداخت می باشد 5  برگشت ( با توجه به فاصله ترابری جاده ای محل خدمت تا محل اعزام،

هزینه سفر= مجموع مسافت رفت و برگشت به محاسبه کیلومتر)فاصله آدرس محل سکونت قید شده در برگ 

 یک دوم ضریب ریالی سال  × (1 ×اعزام تا محل خدمت 

 عبارت است از :کیلومتر است مبلغ هزینه سفر این پیام آور  133مثال: فردی فاصله محل سکونت و محل خدمتش 

133×1× 1131   / 1 = ریال 113133  

قانون خدمت وظیفه عمومی به کارکنان وظیفه در  53ماده  0برابر تبصره -پاداش پايان خدمت  دوره ضرورت : -0

 خاتمه خدمت دوره ضرورت معادل یک ماه حقوق پایه به عنوان پاداش پرداخت می گردد. 

 :کمک هزينه ازدواج-9

نان وظیفه که در طول خدمت ازدواج نمایند به شرح فرمول ذیر ) بر اساس ضریب ریالی هر سال ( آن دسته از کارک

 محاسبه و هدیه پرداخت گردد
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 1433)عدد ضریب هدیه ازدواج ( ×  1131(1031ضریب ریالی سال ÷ ) 1ریال =  143/053/4

ابر شیوه نامه پرداخت حقوق پیام آوران به براحتمالی که در این ابالغیه به آن اشاره نشده سایر پرداخت ها توجه :

می  پرداختمعاونت توسعه مدیریت و منابع و ابالغیات اختصاصی قابل   11/33/1034مورخ /د5534/131شماره 

 باشد.

 بیمه بازنشستگی:کسورات -16

نزد  01003131331سهم خود را  به شماره حساب  %4/10به موجب قانون دانشگاه /دانشکده موظف است ماهانه 

 نمایندپرداخت  نیروهای مسلحبه نام صندوق بیمه بازنشستگی  3010سپه شعبه خیابان دبستان شاخص بانک 

در  14/31/1031/د تاریه 110/131دانشگاه های علوم پزشکی و زیر مجموعه های آنها  الزم است  برابر نامه شماره 

اشت سهم  دستگاه به کار گیرنده به همراه معوقه خصوص سامانه واریز کسورات بیمه بازنشستگی پیام آوران بهد

 پرداخت  نمایند. https://saba.neginesepah.irمربوطه را از طریق سامانه 

برای راهنمایی بیشتر با شماره و  ارسال گردیده استکاربری و رمز عبور برای کلیه دانشگاهها و دانشکده ها  کلمه 

 .تماس برقرار نمایند  31101544011

سهم کارکنان وظیفه را از حقوق  %1دانشگاه /دانشکده موظف است ماهانه به میزان :سور بیمه عمر و حوادثک-11

نزد  01011333311113به شماره حساب  )دانشگاه(سهم دستگاه بکار گیرنده %1این قبیل افراد کسر و به همراه  پایه

  (- IR 313143333301011333311113اره شبا  )شمآیت بنام سپاه پاسداران انقالب اسالمی بانک سپه شعبه شهید

ن پیام آور برای ثبت در واریز و فیش آن را به همراه لوح فشره حاوی مشخصات کامل کارکنا 1011با شاخص 

 ارسال نمایند .سوابق به آدرس ذیل 

 

 شماره حساب بیمه عمر و حوادث سپاه

 )دانشگاه(اه بکارگیرندهسهم دستگ 10/1 )کسر از حقوق فرد(سهم کارکنان وظیفه10/1

 بانک سپه شهید آيت بنام سپاه پاسدارن انقالب اسالمی 31061666610066

 1061با شاخص   IR 906156666631061666610066شماره شبا : 

 سیدخندان، خیابان شهید کابلی ) دبستان( ساختمان ولی عصر )عج( طبقه ششم

 10005111تلفن هماهنگی : 
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 درمان : بیمه پايه و مکمل-16

به شرح زیر می باشد در ضمن تمامی پیام آوران  31سرانه بیمه درمانی و مکمل درمان سربازان مامور در سال  

بهداشت و خانواده های آنها تحت پوشش اجباری بیمه پایه و مکمل خدمات درمانی نیروهای مسلح قرار می گیرند 

و افراد تحت تکفل را از مرکز آموزش یا شعب سازمان و افراد باید از بدو خدمت دفترچه خدمات درمانی خود 

 خدمات درمانی دریافت نمایند.

 همچنین شماره حساب های بیمه مکمل و پایه به شرح ذیل می باشد  

بیمه درمانی مربوط به پیام آوران بهداشت شاغل هر دانشگاه و عائله تحت تکفل ایشان )همسر و فرزند( مطابق 

نزد بانک ملت شعبه هجرت و بر  5015351155ت به واریز مبلغ مربوطه به شماره حساب جدول ذیل محاسبه و نسب

 اساس کد شناسه اختصاص داده شده به هر دانشگاه واریز گردد.

 بیمه پایه و مکمل پیام آوران بهداشت طبق  اعالم ستاد کل نیروهای مسلح بر اساس جدول ذبل می باشد.

 بیمه سهم فرد سهم دستگاه مبلغ کل

 پایه 333/00 041/333 333/553

 مکمل 153333 113333 333/013

  

با توجه به اینکه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان وظیفه مامور بر اساس ضوابط نیروهای  سایر کسورات :

  گرددنمیمسلح می باشد از حقوق و مزایای پیام آوران مالیات کسر 

 

 

 

 

 


