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  ١٠/٣/٩٥مصوبات هيات امنا مورخه 

،افزايش كمك هزينه تحصيلي دستياران مقاطع تحصيلي  ١٠/٣/٩٥به استناد صورتجلسه هيات امناء مورخ   
از ابتداي  ٩٦-٩٥در سال تحصيلي %١٥، به ميزان غير شهريه پرداز  phdتخصصي،فوق تخصصي و دكتري 

نسبت به سال قبل از محل منابع مندرج در بودجه تفضيلي  ١٣٩٦تا ابتداي مهر ماه سال  ١٣٩٥مهر ماه سال 
 موافقت گرديد ١٣٩٥مصوب سال 

كمك هزينه تحصيلي نسبت به مبلغ مصوب سال قبل كارورزان رشته هاي پزشكي و دندانپزشكي غير شهريه   
درج در از محل منابع مربوط من ٩٦تا مهر  ٩٥از ابتداي مهر  ٩٦-٩٥در سال تحصيلي %١٥پرداز ، به ميزان 

   افزايش يافت. ١٣٩٥بوجه تفضيلي مصوب سال 

كمك هزينه تحصيلي نسبت به مبلغ مصوب سال قبل كارورزان رشته هاي پزشكي و دندانپزشكي غير شهريه   
از محل منابع مربوط مندرج در  ٩٧تا مهر  ٩٦از ابتداي مهر  ٩٧-٩٦در سال تحصيلي %١٠پرداز ، به ميزان 

  افزايش يافت. ١٣٩٦بوجه تفضيلي مصوب سال 

 درصد افزايش سال تحصيلی

٩۶-٩۵ ١۵% 

٩-٩٧۶ ١٠% 

  

موافقت  ١٤به ماده  ٤با اصالح آئين نامه مالي و معامالتي دانشگاه مبني بر افزودن متن زير به عنوان تبصره   
 گرديد:

اعتبارات از درآمد اختصاصي خود عالوه بر %٢و مجاز است تا سقف %١:موسسه مكلف است حداقل ٤تبصره  
بخش پژوهش ،جهت توسعه و اجراي امور پژوهشي در چارچوب سياست هاي پژوهشي ابالغي معاونت 

  تحقيقات و فن آوري وزارت متبوع پس از درج در بودجه تفضيلي ساليانه هزينه نمايد.

ت گزارش ساليانه اقدامات مرتبط در تطبيق  با برنامه ها و سياست هاي پژوهشي مصوب موسسسه و وزار  
متبوع به هيات امنا ارائه مي شود.مصرف اين وجوه در هزينه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي غير مرتبط با 

  طرح پژوهشي و حقوق و مزاياي پرسنلي مستمر و غير مستمر شاغلين موسسه و نظاير آن ممنوع است .

  افزايش كمك هزينه بهورزان



كمك هزينه تحصيلي دانش آموزان بهورزي در سال جاري نسبت به سال  ١١/٢/٩٦ استناد صورتجلسه هيات امنا به
  افزايش مي يابد. %١٠ ١٣٩٦قبل از ابتداي سال 

 متاهل مجرد سال

٩۵ ٠٠٠ ٠٠٠/٣٣٠/٣/۶۶٢/۴ 

٩۶ ٠٠٠/۶۶٢٠٠/١٢٨ ٣/٣/۵ 

  

  

  هاي اجراييششم موضوع تعيين سقف حقوق و مزاياي دريافتي مديران دستگاه _) اليحه برنامه٣٨تصويب ماده (

) قانون مديريت ٥مطابق اين ماده: مجموع ناخالص پرداختي ماهانه به مديران دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده ( 
برابر حداكثر حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت به كاركنان موضوع  ٢) اين قانون حداكثر ٣٥خدمات كشوري و ماده (

 ري مي باشد.) قانون مديريت خدمات كشو٧٦تبصره ماده (

شوراي حقوق و دستمزد مي تواند با پيشنهاد رؤساي قوا، وزرا و معاونان رييس جمهور كه رياست  ←①تبصره 
عملياتي و مناطق مرزي و محروم حداكثر  تخصصي در واحدهاي_دستگاه هاي اجرايي را بر عهده دارند، براي مشاغل

  درصد عالوه بر سقف مقرر در اين ماده منظور نمايد. ٣٠

فوق العاده اشتغال كاركنان و مديران مشاغل در خارج از كشور و نيز مأموريت هاي خارج از كشور از  ←②تبصره 
  .حكم مندرج در اين ماده مستثني بوده و تابع قوانين مربوطه مي باشد

عالوه بر پرداخت هاي فوق، پرداخت عيدي موضوع قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت  ←③ه تبصر
پرداخت هاي قانوني در زمان فوت، از كارافتادگي، بازنشستگي يا ازدواج طبق قوانين و مقررات ١٣٧٤/١٠/٢٠مصوب 

هاي دولتي بر طبق قوانين و مقررات شان مورد عمل در مورد كاركنان تابع قانون مديريت خدمات كشوري و اعطاي ن
 مصوب درباره مشمولين اين قانون امكان پذير مي باشد.

هر گونه پرداخت مازاد بر وجوه موضوع اين ماده تحت هر عنوان و از هر منبع اعتباري، از جمله  ←④تبصره 
تفرقه، اعتبارات در اختيار، رات ماعتبارات خارج از شمول قانون ديوان محاسبات عمومي، درآمدهاي اختصاصي، اعتبا

) قانون ماليات بر ارزش افزوده و اعتبارات ٣٩) ماده (١) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره (٢١٧اعتبارات موضوع (
مربوط به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي و اعتبارات مربوط به بيمه و گمرك جرم محسوب و پرداخت كننده به 

سال يا هر  ٢ماه تا  ٦وجوه پرداخت شده يا انفصال از خدمات دولتي و عمومي به مدت  برابر ٤تا  ٢جزاي نقدي معادل 



دو مجازات محكوم مي شود. دريافت كننده نيز عالوه بر رد وجوه مازاد در صورت اطالع از غيرقانوني مبالغ دريافتي به 
  جزاي نقدي حداكثر دو برابر وجوه مازاد دريافتي محكوم مي شود.

  ارانه پزشكانتعيين سقف ك

  ٢٦/١٠/٩٥مورخ١٠١/٢٦٠٠به استناد به نامه  شماره 

 كارانه مبتني بر عملكرد پزشكان با اعمال اصالحاتي به شرح زير به تصويب شوراي حقوق و دستمزد رسيد  

    درصد كاهش يافت ١٠  كليه طبقات جداول پلكاني -١

با تشخيص وزير تا ده درصد قابل   درصد جداول تعيين شده در مناطق كمتر توسعه يافته يا داراي شرايط خاص -٢
    افزايش است

  كل دريافتي خالص ماهيانه كارانه  پزشكان نبايد از ششصد ميليون ريال تجاوز نمايد -٣

  تر از اين سقف مجاز مي باشددر مناطق كمتر توسعه يافته يا شرايط خاص و ويژه با تشخيص وزير باال-٤

  تعيين سقف كارانه پزشكان

  ٢٦/١٠/٩٥مورخ١٠١/٢٦٠٠به استناد به نامه  شماره 

دستورالعمل پيشنهادي نحوه پرداخت كارانه پزشكان را در اجراي بند  ١٥/٩/٩٥شوراي حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 
سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق با اعمال اصالحات زير مصوب نمود  ١١/٥/٩٥مورخ  ٦٤٧٤٤٤)بخشنامه شماره ٥(
: 

الف:با توجه به بررسي هاي به عمل آمده پرداخت كارانه پزشكان بر اساس سهم پزشك از كاركرد جزء حرفه اي با 
) دستورالعمل  ٢) و (١روش صرفا پلكاني و به شرح جداول زير محاسبه مي گردد.(اين جداول جايگزين جداول شماره (

   پيشنهادي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مي گردد).

  

  

  

  

   

   

   

  ) : نحوه  محاسبه سهم پزشك درماني و عضو هيات علمي متخصص و فلوشيپ و فوق تخصص١جدول(  



 رديف   ستون اول   ستون دوم   ستون سوم  

سهم پزشک غير   
تمام وقت از مبلغ 

کارکرد جزئ 
 حرفه ای

سهم پزشک تمام   
جغرافيايی  وقت

از مبلغ کارکرد 
 جزء حرفه ای

مبلغ کارکرد   
پزشک بر 

اساس جزء 
حرفه ای 

 (ميليون لایر)

   

  ۴۵%   ١   ٠-١٠٠   %٨٠ 

  ۴٠%   ۶٢   ١٠٠-٢٠٠   %٠ 

  ٣۵%   ۵٣   ٢٠٠-٣٠٠   %٠ 

  ٣٠%   ۴٠%   ۴٣٠٠-٠٠   ۴ 

 ۵   به باال ۴٠٠   ٣۵%   %٣٠  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 نحوه محاسبه سهم پزشك عمومي- )٢جدول (  



 رديف ستون اول ستون دوم ستون سوم

سهم پزشک غير تمام وقت 
از مبلغ کارکرد جزئ حرفه 

 ای

سهم پزشک تمام وقت جغرافيايی از 
 مبلغ کارکرد جزء حرفه ای

مبلغ کارکرد پزشک بر 
اساس جزء حرفه ای 

 (ميليون لایر)

 

۶۵% ٨٠% ۵١ ٠-٠ 

۵۵% ۶١٠٠ %٠-۵٢ ٠  

۴۵% ۵١ %٠۵٣ ١٠٠-٠  

٣۵% ۴١-٢٠٠ %٠۵٠ ۴  

  ۵ به باال ٢٠٠ ٣۵% %٣٠

  

)در مناطق كمتر توسعه يافته يا داراي ٢) و (١ب:سهم پزشكان از مبلغ كاركرد جزء حرفه اي در جداول شماره (  
 درصد قابل افزايش مي يابد. ١٠شرايط خاص با تشخيص وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،تا 

موارد زير حداكثر تا ده درصد افزايش نسبت به مسئوليت بند (ب) دستورالعمل مزبور با رعايت مقررات و   
  درصدهاي جداول پلكاني به روساي دانشگاه /دانشكده تفويض مي گردد.

  مناطق كمتر توسعه يافته طبق ليست ابالغي هيات وزيران خواهد بود.-١  

  كمبود تعداد نيروي انساني پزشك درماني در مناطق تحت پوشش دانشگاه/دانشكده-٢  

د اعضاي هيات علمي باليني در بيمارستان هاي آموزشي در مناطق تحت پوشش دانشگاه محدوديت تعدا-٣  
  دانشكده/

  بيمارستان هاي ريفرال تحت پوشش دانشگاه/دانشكده-٤  

  رشته هاي پزشكي در مناطق تحت پوشش دانشگاه /دانشكده كه نيازمند خدمات شبانه روزي است.-٥  



شكان نبايد از مبلغ ششصد ميليون ريال تجاوز نمايد.در مناطق ج:سقف كل دريافتي خالص ماهيانه كارانه پز  
كمتر توسعه يافته يا داراي شرايط خاص و ويژه با تشخيص وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي پرداختي 

 كارانه موضوع اين دستورالعمل باالتر از سقف تعيين شده مجاز مي باشد.

اساس احراز شرايط مندرج در صدر اين دستورالعمل ابتدا در  در خصوص اجراي بند (ج) اين مصوبه مراتب بر  
جلسه شوراي هماهنگي كالن منطقه مطرح شده و پيشنهاد نهايي با شرح علت درخواست و ميزان افزايش 

سقف مورد درخواست جهت بررسي به دبيرخانه شوراي برنامه ريزي نظارت بر توزيع درآمد اختصاصي 
تادر چارچوب اختيارات مندرج در مصوبه ياد شده،اتخاذ تصميم و پس از تاييد بيمارستانها ارسال مي گردد 

  ابالغ خواهد شد.

   ) الزم االجرا مي باشد.١٣٩٥مصوبه شوراي حقوق و دستمزد از زمان ابالغ (كارانه بهمن ماه سال   

  

  ١١٥كمك هزينه غذا و اياب ذهاب كاركنان اورژانس 

  ٢٠/٧/٩٤مورخ٢٠٩/٤٠٩٠طبق نامه شماره

 ٢٤با عنايت به اينكه كاركنان اورژانس پيش بيمارستاني به لحاظ اقتضاي كاري  موظف به انجام شيفت هاي   
ساعته محاسبه مي گردد، لذا از  ٨شيفت كاري  ٣ساعته بعنوان  ٢٤ساعت كار مداوم مي باشند كه هر شيفت 

ذاي روزانه و اياب ذهاب به طور ساعته برخوردار مي گردند و پرداخت هزينه غ ٢٤سه وعده غذا در هر شيفت 
  كامل به كاركنان مذكور بال مانع مي باشد.

  نحوه پرداخت هزينه جابجايي محل خدمت كاركنان

هزينه جابجايي محل خدمت در داخل كشور به كارمندان رسمي و پيماني تعلق خواهد گرفت كه به موجب   
يي از يك شهرستان به شهرستان ديگر حكم رسمي محل جغرافيايي خدمت آنان به تشخيص دستگاه اجرا

 تغيير يابد .

مبلغ ريالي هزينه مذكور بر مبناي كوتاهترين فاصله زميني اعالم شده بين دو محل توسط وزارت راه و   

مشروط به بابت شخص كارمند و افراد تحت تكفل به ازاء هر نفر براي هر كيلومتر شهرسازي 

)قانون مديريت ١٢٥ضريب حقوق ساالنه موضوع ماده( ½مايد،معادل اينكه از وسيله نقليه دولتي استفاده نن
  خدمات كشوري قابل پرداخت است.

ضريب حقوق ساالنه =هزينه جابجايي محل  ½تعداد نفرات ضربدر مسافت طي شده (كيلومتر) ضربدر   
  خدمت در داخل كشور



اجرايي ديگر توسط  پرداخت هزينه جابجايي در صورت جابجايي از يك دستگاه اجرايي به دستگاه  
  محل خدمت دستگاه جديد كارمند پرداخت ميشود 

به كارمندي كه همسر او در يكي از دستگاههاي مشمول اين آيين نامه اشتغال دارد هزينه جابجايي -تبصره  
 محل خدمت از بابت همسر شاغل پرداخت نخواهد شد.

  هزينه ناشي از حمل وسايل و اثاثيه زندگي  

به كارمنداني كه به تشخيص دستگاه اجرايي بر اساس مفاد اين آيين نامه محل جغرافيايي خدمت آنان تغيير -  
ميكند عالوه بر هزينه جابجايي محل خدمت براي جبران هزينه ناشي از حمل وسايل و اثاثيه زندگي آنان به 

و ومتر باشد معادل نصف كيل ١٥٠تا محل جديد خدمت در صورتي كه فاصله محل جديد از محل قبلي 

معادل يك ماه تمام حقوق ثابت و فوق العاده هاي در صورتي كه بيش از فاصله مذكور باشد 

   مستمر پرداخت مي شود.

  پرداخت حق الزحمه ها از محل رديف هاي بهداشتي

 در صورتي كه حق الزحمه در  شرح هزينه موافقت نامه ذكر شده باشد ،بررسي طبق موافقت نامه و-١  
 تخصصيص مركز بهداشت استان جهت بررسي درصد پرداخت حق الزحمه

در جمع آورده  ٢در صورتي كه در شرح هزينه موافقت نامه قيد نشده باشدو در آيتمي به نام ساير فصل -٢  
   شده باشدو فقط تخصيص معاونت بهداشتي رو داشته باشند اين نوع هزينه ها داراي بحث مي باشند.

  قانون كار) ٣٧ماهيانه (ماده  نحوه محاسبه حقوق

 ٣٠روز است، لذا در قانون كار، مزد و مزاياي متعلقه به كارگر بر مبناي  ٣٠برابر مفاد قانون مدني اسالمي، ماه شمسي 
ضرب  ٣١شده و در عدد  ٣٠روزه تقسيم بر  ٣١روز محاسبه ميگردد. البته پرداخت مزد و مزاياي متعلقه، در ماههاي 

ضرب ميگردد . يعني تعيين حقوق و دستمزد  ٢٩تقسيم شده و در  ٣٠روزه نيز بر عدد  ٢٩ا در ماههاي ميگردد و طبيعت
روزه و پرداخت آن بر مبناي تعداد روزهاي ماه انجام ميگردد. به اين معني كه وقتي از سوي شورايعالي  ٣٠بر مبناي ماه 

روزه) اعالم شده، ولي هنگام پرداخت آن  ٣٠اه شمسي (كار، حداقل مزد كارگران اعالم ميگردد، اين مبلغ بر مبناي م
  بايستي به تناسب تعداد روزهاي ماه مورد نظر محاسبه گردد.

٧تا  ٣٠دقيقه ميباشد پس هر شخص بايد در ماه  ٢٠ساعت و  ٧با توجه به اينكه ساعات كاري در روز    ٣٣ 
به ها و ساير روزهاي تعطيل رو ازش كم ساعت حاال اگه جمعه ها و نصف روز پنج شن ٢٢٠كار كند كه ميشود 

  كنيم ميشود خالص كاركرد شخص.
ساعت كار ميكند و كل حقوق يك ماه را دريافت ميكند در واقع قسمتي از  ١٨٠مثال وقتي شخصي در ماه 

 حقوق كه دريافت ميكند بابت ساعاتي است كه شخص فعاليتي نداشته.



شده و يك روز جمعه هم استراحت ولي حقوق پرداخت ميشود ساعت كار در هفته اعالم  ٤٤در قانون كار   
  پس:

٧روز كاري = ٦ساعت /  ٤٤     ساعت و بيست دقيقه ميشود. ٧كه همان  ٣٣
  

٧خوب روز جمعه هم بايد حقوق پرداخت شود پس مشخص شد روز كاري از نظر قانون كار  است و اين  ٣٣
 ٣٠ساعت در ماه بدست خواهد آمد كه شما حقوق ماهانه فرد را بر اساس  ٢٢٠روز ضرب كنيد عدد  ٣٠را در 

  ساعت محاسبه ميكنيد.  ٢٢٠روز يا 

  

  ٣/٧/٩٥مورخ  ١٥كارگروه مبتني بر عملكرد صورتجلسه شماره 

دستورالعمل  ١١ا توجه به ماده به عنوان كمك جراح ب ٤و  ٣مقرر شد در صورت حضور دستياران سالهاي   
حق الزحمه مربوطه به دستياراني كه به عنوان  %٥٤مشترك رسيدگي به اسناد بستري بيمه هاي پايه معادل 

  ميليون ريال براي هر دستيار پرداخت گردد. ٢٠كمك جراح فعاليت داشته اند تا سقف 

  كارگروه مبتني بر عملكرد

  ٣/٩/٩٥مورخ  ١٧جلسه شماره 

بر  ٩٣وص نحوه پرداخت كارانه به دستياران ،مصوب گرديد كارانه دستياران در شش ماهه دوم سال در خص-  
اساس ارقام پرداختي به دستياران در بيمارستان حضرت ولي عصر (عج) (سال اول سه ميليون ريال،سال دوم  

 ت گردد.چهار ميليون ريال،سال سوم پنج ميليون ريال و سال چهارم شش ميليون ريال )پرداخ

كه قرارداد با شركت توانخواهان منعقد گرديده است،همزمان با هر ماه كه  ١/٤/٩٥مقرر گرديد از تارخ -٢  
كارانه ساير پرسنل پرداخت مي گردد به پرسنل شركتي مشمول شاغل در كليه بيمارستان ها نيز بر اساس 

   مفاد دستورالعمل پرداخت مبتني بر عملكرد پرداخت گردد.

 %٥و از محل  ١٣٩٤گرديد كارانه مديران شبكه هاي بهداشت و درمان مشابه ارقام مصوب در سال مصوب -  
 سهم رياست دانشگاه پرداخت گردد.

ضمنامصوب گرديد براي آن دسته از مديران شبكه ها كه به صورت همزمان به عنوان سرپرست بيمارستان   
قاصدك از محل صندوق رياست بيمارستان را دريافت  مبلغ محاسبه شده در سامانه %٨٠نيز فعاليت مي نمايند 

  نمايند .

تصويب  ١/٩/٩٥در خصوص بازنگري در ارقام پرداختي به مسئولين فني بيمارستان هاو جهت اجرا از تارخ   
  گرديد:



  ريال٠٠٠/٠٠٠/٣تخت خواب ماهيانه  ١٠٠الف)بيمارستان هاي زير  

  ريال  ٠٠٠/٥٠٠/٤اهيانه تخت خواب م ٢٠٠الي  ١٠٠ب)بيمارستان هاي بين   

   ريال ٠٠٠/٠٠٠/٧تخت خوابي ماهيانه  ٢٠٠ج)بيمارستان هاي باالي   

  

  

  بخشنامه هيت وزيران در خصوص حق لباس 

  ٨/٤/٨٩مورخ  ٧٧٦٨٣شماره 

) سازمان امور اداري و استخدامي كشور راجع به ملبوس را ١٥دستگاه ها مكلفند مفاد دستورالعمل شماره (  
تهيه گرديده است اعمال  ١٣٤٥) قانون استخدام كشوري مصوب ٥٣كه در اجراي ماده (براي كارمندان 

 نمايند.

هرگونه تغيير و اصالح دستورالعمل مذكور مستلزم پيشنهاد دستگاه و تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني 
  رييس جمهور است

  دستورالعمل محاسبه ساعات موظف و غير موظف در سامانه قاصدك

  مدير درمان ٧/٣/٩٦مورخه  ١١٠٩٢نامه شماره  

محاسبات ساعات موظف و غير موظف براي كليه كاركنان بشرح ذيل محاسبه و مالك پرداخت عملكردي   
 مي باشد:

  (پاس شير + مرخصي) –كسري كار ناشي از اعمال قانون ارتقاي بهره وري  -موظف فرد = موظفي ماه

ناشي از اعمال ضريب ايام تعطيل و شب كاري قانون ارتقاي بهره وري + كاركرد فرد = تايمكس +ساعات كار 
  ماموريت

  موظف فرد –غير موظف كل فرد =كاركرد 

  موظف فرد -غير موظف عملكردي = (تايمكس + ماموريت )

   غير موظف عملكردي -غير موظف غير عملكردي = غير موظف كل فرد

 ار گيرد:در اين محاسبات مي بايست نكات ذيل مد نظر قر  



ساعت كار در هفته با احتساب جمعه مي باشد تعطيالت غير  ٤٤موظفي ماه در ماههاي مختلف با رعايت   
جمعه مي بايست از موظفي ماه كسر گردد ساعات كار موظف ماه براي مشمولين قانون ارتقاي بهره وري با 

شود.ساعت مرخصي به ازاي هر روز رعايت كسورات و ضرايب قانون مذكور مطابق محاسبات فوق تعيين مي 
  دقيقه منظور مي گردد. ٢٠ساعت و  ٧كاري معادل 

  منظور از مرخصي مجموع مرخصي استحقاقي و استعالجي مي باشد.  

در صورتي كه ماموريت اداري در نوبت كاري فرد انجام شود و فرد بابت آن تايمكس در قالب ساعات حضور   
ات تايمكس وارد مي گردد و نياز ي به درج مجدد ان در محاسبات داشته باشد به طور خودكار در محاسب

كاركرد نمي باشد اما در صورتي كه ماموريت اداري در خارج از نوبت كاري بوده و فرد بابت آن تايمكس 
   نداشته باشد به صورت مجزا در محاسبات كاركرد لحاظ مي گردد.

و شب كاري مطابق قانون بهره وري در نرم افزار  در صورتي كه ساعات ناشي از اعمال ضريب ايام تعطيل  
سيستم تايمكس بيمارستان لحاظ شده باشد به طور خودكار در محاسبات تايمكس وارد مي گردد و نيازي به 

درج مجدد آن در محاسبات كاركرد نمي باشد اما در صورتي كه در محاسبات نرم افزار تايمكس در نظر گرفته 
ساعت درج گردد مي بايست ساعات ناشي از اعمال ضريب ايام  ١٣شيفت شب همان نشده باشد و بطور مثال 

 تعطيل و شب كاري به طور جداگانه در محاسبات كاركرد لحاظ گردد.

  در صورتي كه غير موظف كل فرد منفي گردد غير موظف عملكردي و غير عملكردي صفر درج مي گردد.  

متر باشد ساعت كاركرد مبناي پرداخت موظف فرد در سامانه در صورتي كه ساعت كاركرد فرد از موظف فرد ك  
  خواهد بود.

) در محاسبات پرداخت عملكردي محاسبه مي ٤الي ٢ساعت غير موظف عملكردي با ضريب مصوب كارگروه (  
  شود

   در محاسبات پرداخت عملكردي محاسبه مي گردد. ١ساعت غير موظف غير عملكردي با ضريب   

  

  

  

  

  



  كيك ماهساعات موظف به تف

روزهای  روزهای ماه ماه
 تعطيل جمعه

روزهای 
نعطيل غير 

 جمعه

روزهای 
 کاری در ماه

ساعت 
موظفی در هر 

 روز

 جمع کل
ساعت 

 موظفی ماه

٧ ٢١ ۶ ۴ ٣١ فروردين ١ ٣٣۵٣ ٩٣ 

٧ ٢۵ ١ ۵ ٣١ ارديبهشت ١٨٣ ٣٣ ٢۵ 

٧ ٢۵ ٢ ۴ ٣١ خرداد ١٨٣ ٣٣ ٢۵ 

٧ ٢٣ ٣ ۵ ٣١ تير ١ ٣٣۶٨ ۵٩ 

٧ ٢٧ ٠ ۴ ٣١ مرداد ١٩٧ ٣٣ ٩١ 

٧ ٢۵ ١ ۵ ٣١ شهريور ١٨٣ ٣٣ ٢۵ 

٧ ٢۴ ٢ ۴ ٣٠ مهر ١٧ ٣٣۵ ٩٢ 

٧ ٢۴ ٢ ۴ ٣٠ آبان ١٧ ٣٣۵ ٩٢ 

٧ ٢۵ ١ ۴ ٣٠ آذر ١٨٣ ٣٣ ٢۵ 

٧ ٢۵ ٠ ۵ ٣٠ دی ١٨٣ ٣٣ ٢۵ 

٧ ٢۵ ١ ۴ ٣٠ بهمن ١٨٣ ٣٣ ٢۵ 

٧ ٢٣ ٢ ۴ ٢٩ اسفند ١ ٣٣۶٨ ۵٩ 

  

  افزايش حقوق کارکنان قراردادی

 دستورالعمل کارکنان قراردادی) ٢ماده ٣قرارداد کار معين (تبصره الف) کارکنان 

(نه ميليون و دويست و نود ونه هزار و سيصد و ده) ريال تعيين مي گردد بديهي ٣١٠/٢٩٩/٩حقوق پايه مبلغ   
مورخ  ٥٧٠٠تصويب نامه شماره  ٢است ميزان حقوق و مزاياي ماهيانه كاركنان قرارداد كار معين با رعايت بند 

  هيات محترم وزيران محاسبه و پرداخت خواهد شد. ٢٦/١/٩٦

  تعيين حق مسكن حداكثر در سقف قابل پرداخت به كاركنان پيماني به عهده هيات امنا آن دانشگاه مي باشد.  

  ( يك ميليون و صد هزار) ريال ٠٠٠/١٠٠/١بن خوار و بار ماهيانه   



   د و چهار هزار و ششصد) ريال(چهارصد و هفتا ٦٠٠/٤٧٤مبلغ كمك هزينه عائله مندي   

 (نود و چهار هزار و نهصد و بيست) ريال ٩٢٠/٩٤مبلغ كمك هزينه اوالد   

به  ٩٦الزم بذكر است حداقل حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در سال   
ذكور در اين بند مي (شش ميليون و ششصد هزار) ريال و حداكثر هفت برابر حداقل م٦٠٠/٦/ ٠٠٠  ميزان
  شود.

   ب)کارکنان مشمول قانون کار:

(نه ميليون و دويست و نود ونه هزار و سيصد و ده ريال به استناد بخشنامه شماره ٣١٠/٢٩٠/٩حقوق پايه مبلغ   
   وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي تعيين مي گردد. ٢٨/١٢/٩٥مورخ  ٢٥٣٩٩٤

 (چهارصد هزار ريال) ٠٠٠/٤٠٠حق مسكن   

  (يك ميليون و صد هزار) ريال ٠٠٠/١٠٠/١بن خوار و بار ماهيانه مبلغ   

  (نهصد و بيست و نه هزار و نهصدو سي و يك) ريال براي هر فرزند. ٩٣١/٩٢٩مبلغ كم هزينه اوالد   

(هفده هزار) ريال و  ٠٠٠/١٧بخشنامه فوق االشاره نسبت به برقراري روزانه مبلغ  ٣و تبصره ٢به استناد بند   
(پانصد و ده هزار ) ريال به عنوان پايه سنوات اقدام گردد بديهي است اين مبلغ با توجه ٠٠٠/٥١٠نه مبلغ ماهيا

دستورالعمل نحوه تعيين حق شغل، حق شاغل و... در احتساب فوق العاده جذب هيات امنا  ١٣به ماده 
   محسوب نمي گردد.

  

  جدول نرخ پايه (سنوات) در گروه های بيست گانه

 گروه  ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠

نرخ  ١٧٠٠٠ ١٧٢٠٠ ١٧۴٠٠ ١٧۶٠٠ ١٧٨٠٠ ١٨٠٠٠ ١٨٢٠٠ ١٨۴٠٠ ١٨۶٠٠ ١٨٨٠٠
  پايه

  گروه ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠

نرخ  ١٩٠٠٠ ١٩۴٠٠ ١٩٨٠٠ ٢٠٢٠٠ ٢٠۶٠٠ ٢١٠٠٠ ٢١۴٠٠ ٢١٨٠٠ ٢٢٢٠٠ ٢٢۶٠٠
  پايه

  

  



  ٩٦ضريب حقوقي پرسنل قراردادي در سال 

  وزارت بهداشت ١٣/٣/٩٦مورخه  ٢٠٣ هنامه شمار

مقتضي است  ٩٦موضوع ضريب افزايش حقوق كاركنان قراردادي در سال  ٦/٢/٩٦مورخ  ١٠٠/٨٥پيرو بخشنامه شماره 
ه چنانچه با افزايش هاي اعالم شده جهت بند الف (كاركنان قرارداد كار معين) مبلغ مندرج در رديف ساير آنها نسبت ب

  رده است عدد سال قبل بعنوان يك عدد ثابت در احكام كاركنان مذكور مالك عمل قرار گيردسال قبل كاهش پيدا ك

  ضريب حقوقي پرسنل رسمي و پيماني

  هيات وزيران ٥٧٠٠وزارت بهداشت و مصوبه شماره  ٢٨/١/٩٦مورخه  ١٣٠نامه شماره 

ام هماهنگ ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات كشوري كارمندان مشمول قانون نظ  
 ) ريال تعيين مي شود.١٦٩٥به ميزان يكهزار و ششصد و نود وپنج ( ٩٦پرداخت دولت براي سال 

به ميزان  ٩٦ضريب حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و قضات براي سال   
  ) ريال تعيين مي گردد.١٤٤/٢٤/بيست و چهار هزار و يكصد و چهل و چهار (

كل كشور كليه كاركناني كه پس از اعمال ضريب مذكور  ٩٦قانون بودجه سال  ١٢ند (ب) تبصره در اجراي ب  
) ريال مي شود به ده ميليون ١٠٣٥٠٠٠٠حقوق و مزاياي مستمر آنها كمتر از ده ميليون و سيصد و پنجاه هزار(

  )ريال افزايش مي يابد.١٠٣٥٠٠٠٠و سيصدو پنجاه هزار (

قانون مديريت خدمات كشوري براي كارمندان  ٧٦شاغلين موضوع ماده  حداقل حقوق و مزاياي مستمر  
دستگاه هاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولين ماده مذكور به استثناي مشمولين قانون نظام 

) ريال و ١٠٣٥٠٠٠٠به ميزان ده ميليون و سيصدو پنجاه هزار ( ٩٦هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در سال 
و مزاياي مستمر اين قبيل كاركنان به ميزان هفت برابر حداقل حقوق مذكور در اين بند تعيين حداكثر حقوق 

  مي شود. 

اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات و وزارت اطالعات و  -تبصره  
امور خارجه از  ديوان محاسبات كشور و كارمندان سياسي و كارمندان شاغل در پست هاي سياسي وزارت

 شمول حداكثر اين بند مستثني مي باشند.

به ميزان شش  ٩٦حداقل حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در سال   
قانون  ٦)ريال تعيين مي شود كه با احتساب فوق العاده هاي موضوع ماده ٦٦٠٠٠٠٠ميليون و ششصد هزار (

فوق العاده ويژه طرح مسير اررتقاي شغلي) اين ميزان نبايد كمتر از ده ميليون و  ياد شده (فوق العاده جذب و
   ) ريال شود.١٠٣٥٠٠٠٠سيصد و پنجاه هزار (

  



  

  نحوه محاسبه ماموريت پرسنل

 پرسنل رسمي و پيماني و طرحي:  

  ٢٠/١٠٣٥٠٠٠٠=    ٥١٧٥٠٠:             ٢٠) حداقل حقوق و مزايا تقسيم بر ١

  ٥٠سر (حداقل حقوق، فوق العاده جذب ، مزاياي سه گانه و عائله مندي و اوالد ) تقسيم بر )جمع حكم به ك٢

  مبلغ يك روز مأموريت با بيتوته مي باشد ٢و محاسبات مرحله  ١) مجموع محاسبات مرحله ٣

 : ٣پرسنل تبصره 

  ٢٠/٦٦٠٠٠٠٠=  ٣٣٠٠٠٠                       ٢٠) حداقل حقوق تقسيم بر ١ 

حكم به كسر (فوق العاده جذب ، مزاياي سه گانه ، عائله مندي و اوالد ، خوار و بار و مسكن و حداقل حقوق) ) جمع ٢
  ٥٠تقسيم بر 

  مبلغ يك روز بابيتوته مي باشد ٢و مرحله  ١) مجموع محاسبات مرحله ٣

  : ۴پرسنل تبصره 

(دستمزد يك روز مبلغ اضافه پايه سنوات  مبلغ يك روز ماموريت بابيتوته و بدون بيتوته معادل دستمزد يك روز به
ريال روزانه كه به ازاي هر سال سابقه خدمت در دستگاه نيز  ١٧٠٠٠ريال تعيين شده است باضافه پايه سنوات ٣٠٩٩٧٧

   ريال  اضافه مي گردد) ٢٠٠

 کمک هزينه فوت و ازدواج  

  * ضريب سال  ٦٥٠٠= ٩٦كمك هزينه فوت و ازدواج سال                   

                                       ١٦٩٥*   ٦٥٠٠= ١١٠١٧٥٠٠   

     

  سال سابقه  تعلق نمي گيرد. ٣) و پيماني باالي ٤و٣كمك هزينه ازدواج و فوت به كليه  پرسنل قراردادي(

  ديوان محاسبات ١١/٣/٩٦مورخه  ٣٧٧نامه شماره 

احتراما بررسي هاي بعمل آمده اين ديوان حاكي از آن است كه كماكان به غير از آيتم هاي حقوق و مزاياي   
مندرج در احكام كارگزيني كاركنان ساير پرداخت ها همچون كارانه كاركنان مشمول در فيش حقوقي درج و 

تخدامي كاركنان غير هيات علمي آئين نامه اداري و اس ٦٠شناسايي نگرديده كه موضوع ضمن مغايرت با ماده 



وزارت متبوع موجبات عدم شفافيت مالي هزينه هاي مرتبط با حقوق و مزايايي كاركنان آن  ٩١مصوب سال 
  دانشگاه را فراهم نموده است.

  قانون برنامه ششم ٢٩رعايت ماده 

  معاونت توسعه وزارت بهداشت ٢٨/١/٩٦مورخه  ٢٠٥/١٢نامه شماره 

اين قانون و تبصره هاي ذبل  ٢٩به ابالغ قانون برنامه ششم توسعه و در راستاي اجراي مادهاحتراما با عنايت   
آن و با توجه به آماده بودن بستر نرم افزاري ثبت سيستمي پرداخت هاي پرسنلي در سامانه نظام نوين مالي 

صورت سيستمي و بر دانشگاه ها دستور فرمائيد منبعد كليه پرداخت هاي پرسنلي از هر منبع اعتباري به 
اساس پروتكل ابالغي در سامانه نظام نوين مالي ثبت گردد در ضمن مسئوليت اجراي اين مهم و رعايت 

 قانون برنامه ششم توسعه به عهده آن مقام محترم و مدير مالي محترم دانشگاه مي باشد. ٢٩ماده

  

  

  كل كشور ٩٦ضوابط اجرايي بودجه سال 

است نسبت به پرداخت كمك هزينه عائله مندي اوالد و عيدي براي  صندوق بازنشستگي كشوري موظف  
بازنشستگان دستگاههاي اجرايي كه هزينه هاي مذكور توسط سازمان از اعتبارات هزينه اي آنها قبال كسر 

گرديده اقدام نمايد ساير هزينه هاي مربوط به بازنشستگان از قبيل كمك هزينه ازدواج ، كمك هزينه فوت ، 
ه عمر و حوادث توسط دستگاه هاي اجرايي ذيربط پرداخت مي شود سهم دستگاه اجرايي براي حق حق بيم

بيمه درمان بازنشستگان كشوري، توسط سازمان بيمه سالمت پرداخت مي شود سهم بيمه شده بابت حق 
ل آنها بيمه درمان پايه ايثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگي كشوري توسط دستگاه اجرايي زمان اشتغا

  پرداخت مي شود.

هرگونه به كارگيري نيروي انساني جديد به هر شكل و عنوان در مشاغل و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي   
از محل هرگونه اعتبار صرفا با مجوز سازمان اداري  ٨٦قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  ٥موضوع ماده 

ش بيني بار مالي در قانون و با رعايت قوانين و مقررات و استخدامي كشور با اخذ تاييد سازمان مبني بر پي
 مربوط از جمله قانون مديريت خدمات كشوري امكان پذير است

) ريال، اياب و ذهاب كارمنداني كه از سرويس ٥٨٠٠٠كمك هزينه غذاي روزانه حداكثر پنجاه و هشت هزار (  
) ريال و در ١٢٠٠٠٠٠ميليون و دويست هزار (سازماني استفاده نمي نمايند در تهران ماهانه حداكثر يك 

) ريال ، مهد كودك براي زنان ٨٠٠٠٠٠شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و باالتر حداكثر هشتصد هزار(
كارمند دستگاه هاي اجرايي فاقد مهد كودك دولتي به ازاي هر فرزند زير شش سال ماهانه حداكثر نهصد و 

   بل پرداخت است.) ريال قا٩٥٠٠٠٠پنجاه هزار (



) ريال در ماه به مديران و كارمنداني كه بنا به ٣٠٠٠٠٠پرداخت كمك هزينه تلفن همراه تا سيصد هزار (  
شرايط خاص بايد بطور مستمر در دسترس باشند به تشخيص رييس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي 

  مجاز است

  كارانه دندانپزشكي

 ١٧و  ١٦ليست پرداخت بر اساس ورژن   

  حقوق پايه ) = مبلغ كارانه  -* (حقوق پس از اعمال نوع استخدام  %٧٠             

  كه در نهايت 

  مبلغ كارانه )= مبلغ دريافتي -ماليات %١٠* ( %٣٠                                       

  مستندات و مدارك الزم:

  دستور پرداخت -١

  و دندان مركز بهداشت استان حواله با تاييد واحد بهداشت دهان -٢

  گواهي تعداد روزهاي موظف ماهيانه -٣

  نمونه حكم استخدامي فرد جهت كسر حقوق پايه و مشاهده نوع استخدام -٤

  كسورات -٥

گواهي خدمات دندانپزشكي با تاييد دندانپزشك ، مسئول درامد واحد، كارشناس بهداشت دهان و دندان واحد ،  -٦
  واحدمسئول پذيرش و مدير 

  

  

  

 كارانه دندانپزشكي شيفت عصر:  

  از مبلغ خدمات ارائه شده= سهم دندانپزشك %٦٠                                       

  از مبلغ خدمات ارائه شده = سهم دستيار ( پشتيباني )  %١٠                              



  مدارك و مستندات :

) با تاييد دندانپزشك ،  مسئول بهداشت دهان و ١شيفت عصر (جدول شماره گواهي ارائه خدمات دندانپزشكي  -١
  دندان مسئول درامد واحد، مسئول واحد

  ريز كاركرد ماهيانه شيفت عصر با تاييد مسئول درامد واحد -٢

  كسورات -٣

  ليست پرداختي گروه پشتيباني(دستياران) -٤

  دستور پرداخت -٥

  ان و دندان مركز بهداشت استانحواله با تاييد واحد بهداشت ده -٦

 كارانه دندانپزشكي شيفت عصر:  

  از مبلغ خدمات ارائه شده= سهم دندانپزشك %٦٠                                       

  از مبلغ خدمات ارائه شده = سهم دستيار ( پشتيباني )  %١٠                              

  مدارك و مستندات :

) با تاييد دندانپزشك ،  مسئول بهداشت دهان و ١خدمات دندانپزشكي شيفت عصر (جدول شماره  گواهي ارائه -١
  دندان مسئول درامد واحد، مسئول واحد

  ريز كاركرد ماهيانه شيفت عصر با تاييد مسئول درامد واحد -٢

  كسورات -٣

  ليست پرداختي گروه پشتيباني(دستياران) -٤

  دستور پرداخت -٥

  ييد واحد بهداشت دهان و دندان مركز بهداشت استانحواله با تا -٦

 كارانه دندانپزشكان شيفت صبح:  

مبلغ محاسبه شده طبق گواهي ارائه خدمات دندانپزشكي شيفت  -* (  حقوق دريافتي طبق حكم حقوقي %٦٠كارانه = 
  صبح)



  اشد.مي ب %٦٠سهم دندانپزشك از كاركرد پس از كسر حقوق و مزاياي ثابت تا سقف حداكثر 

  مدارك و مستندات الزم:

  حواله با تاييد مركز بهداشت استان(واحد بهداشت دهان و دندان) -١

  دستور پرداخت -٢

  ليست پرداخت كارانه در شيفت صبح -٣

  )١گواهي ارائه خدمات دندانپزشكي شيفت صبح (جدول شماره  -٤

  باشد با تاييد مسئول درامد واحدگزارش كاركرد كه در آن تاريخ كاركرد، جمع كل كاركرد مشخص مي  -٥

  كسورات  -٦

  كارانه و حقوق دندانپزشكان

پرداختي كاركرد صبح دندانپزشكان در قالب حقوق بهبر و كاركرد عصر به صورت كارانه  ١/١/٩٥از  تاريخ   
 مي باشد. ٩٥دندانپزشكي پرداخت ميشود. اجرايي اين مصوبه در واحدها از مرداد و  شهريور    

  دستورالعمل نحوه محاسبه اضافه كار در سنوات و حقوق بازنشستگي كاركنان صندوق تامين اجتماعي 

  ٢٩/١٠/٩٥مورخ  ١٠١/٢٦٣٨به استناد نامه شماره 

از اضافه  ١٧/٤/٩٣حقوق بازنشستگي كاركنان دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون تامين اجتماعي كه قبل از   
به حساب صندوق تامين اجتماعي واريز شده است به شرح زير محاسبه و كار آنان كسور بازنشستگي كسر و 

 پرداخت مي شود.

الف:سازمان تامين اجتماعي موظف است در مورد هر يك از كارمندان ياد شده با همكاري دستگاه اجرايي ذي   
يمه كسر شده ربط و با استفاده از مستندات مربوطه نسبت به مجموع اضافه كار ماهانه پرداختي كه از آن ب

است به مجموع اقالم حقوق و مزاياي مشمول كسر حق بيمه در طول دو سال آخر خدمت (بدون احتساب 
   را محاسبه نمايد. ١٧/٤/٩٣مبالغ اضافه كار ) حداكثر منتهي به 

  فرمول محاسبه مستمري نهايي

  A١٧/٤/٩٣ت منتهي به :مجموع اضافه كار ماهانه كه از آن حق بيمه كسر شده است در طول دو سال خدم 

  B ١٧/٤/٩٣:مجموع اقالم حقوق و مزاياي مشمول كسر حق بيمه در طول دو سال خدمت منتهي به  

  Cمبلغ حقوق و مزاياي مستمر مشمول كسر حق بيمه (بدون احتساب اضافه كار) در دو سال آخر:  



  N ١٧/٤/٩٣:مجوع سنوات پرداخت حق بيمه همراه با اضافه كار منتهي به  

  Y نسبت:A بهB   

  )C*Y*1/30*N+( ٧٧مستمري نهايي:مستمري وفق ماده   

نسبت (درصد) موضوع جزء الف  در مبلغ ميانگين حقوق و مزاياي مستمر و فوق العاده ويژه موضوع بند -ب  
قانون مديريت خدمات كشوري مشمول كسر حق بيمه ( بدون احتساب اضافه كار ) فرد ظرف  ٦٨) ماده ١٠(

 منتهي به بازنشستگي ضرب مي شود.دو سال ]خر خدمت 

مبلغ حاصل از اعمال جزء (ب) در يك سي ام مجموع سنوات پرداخت حق بيمه از اضافه كار منتهي به  -پ  
  ضرب مي شود  ١٧/٤/٩٣تاريخ 

 پاداش پايان خدمت كاركنان ياد شده نيز به شرح زير محاسبه مي شود:  

      

مبلغ محاسبه شده اين آيين نامه به مبلغ آخرين حقوق و مزاياي مشمول كسر حق بيمه (بدون محاسبه     
  سال )ضرب مي شود  ٣٠اضافه كار)اضافه شده و مجموع اين دو مبلغ در سنوات خدمت كارمند (حداكثر 

  

  

  ضريب افزايش مستمري و از كار افتادگي

تگي ، از كار افتادگي و مجموع مستمري بازماندگان مشمولين كليه مستمري هاي بازنشس ١/١/٩٦از تاريخ   
برقرار شده اند به ترتيب براي دريافت كنندگان حداقل مستمري به  ٩٥قانون تامين اجتماعي كه تا پايان سال 

 افزايش مي يابد. ٩٥مستمري آنان در پايان اسفند ماه %٥/١٢و براي ساير سطوح به ميزان %٥/١٤ميزان 

ل افزايش ياد شده حداقل مجموع دريافتي ماهانه مشمولين مذكور به استثناي مستمري بگيراني پس از اعما  
) ١١٠٠٠٠٠٠كه به موجب قوانين مختلف دريافتي آنها كمتر از حداقل دستمزد سال است مبلغ يازده ميليون (

   ريال تعيين مي گردد.

  پرداخت كارانه در رشته پزشكي هسته اي

در برخي از بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه هاي  ١/١١/٩٣د مورخ  ٤٠٠/٢٢٨٨٩به استناد به نامه شماره   
علوم پزشكي كشور بخش هاي تشخيصي درماني منجمله بخش پزشكي هسته اي به بخش غير دولتي 



ش ها الزم واگذار شده است ،در مورد پزشكان دانشگاهي(رسمي ،پيماني و متعهد خدمت )شاغل در اين بخ
  است كارانه ايشان مطابق دستورالعمل كارانه مشابه ساير پزشكان دانشگاهي پرداخت شود.

  رداد كار معينقرامروري سريع بر قوانين حقوق و دستمزد پرسنل 

  ساعت / حقوق پايه ٢٢٠   %١٤٠   اضافه كاري = ساعات اضافه كاري
پرداخت  –موافقت كارگر ب –با شرايط ذيل مجاز است: الفدر شرايط عادي ارجاع كار اضافي به كارگر  – ٥٩ماده 
  اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي. %٤٠

  
  ساعت / حقوق پايه ٢٢٠   %١٤٠   تعطيل كاري = ساعات تعطيل كاري 

  روز جمعه، روز تعطيل هفتگى كارگران با استفاده از مزد مىباشد. – ٦٢ماده 
 %٤٠هاى جمعه كار مىكنند، در مقابل عدم استفاده از تعطيل روز جمعه كارگرانى كه به هر عنوان به اين ترتيب روز

  اضافه بر مزد دريافت خواهند كرد.
  
  ساعت / حقوق پايه ٢٢٠   %١٣٥   شب كاري = ساعات شب كاري 

 اضافه بر مزد ساعت كار عادي تعلق ميگيرد. %٣٥براي هر ساعت كار در شب تنها به كارگران غير نوبتي  – ٥٨ماده 

  كارهاي نوبت كاري

  كار نوبت كاري كه بين صبح و عصر قرار ميگيرد. -١
  ساعت / حقوق پايه ٢٢٠   %١١٠   حقوق = ساعات نوبت كاري

  كار نوبت كاري كه بين صبح و عصر و شب قرار گيرد. -٢
  ساعت / حقوق پايه ٢٢٠   %١١٥   حقوق = ساعات نوبت كاري

  
  ب قرار گيرد.كار نوبت كاري كه صبح و شب يا عصر و ش -٣

١٢٢   حقوق = ساعات نوبت كاري   ساعت / حقوق پايه ٢٢٠   %٥
 )بامداد ميباشد ٦تا  ٢٢(ساعات شب كاري از 

  در رابطه با محاسبه ي مزاياي پايان خدمت و عيدي

  روز / حقوق پايه ٣٦٥   سنوات = تعداد روزهاي كاركرد
بر اساس آخرين حقوق مبلغي . …يكسال يا بيشتر كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد، – ٢٤ماده 

  معادل يكماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار .
  



  عيدي = دو برابر پايه حقوق مشروط به اينكه از سه برابر حداقل حقوق همان سال بيشتر نباشد . 
  اگر بيشتر نبود = دو برابر پايه حقوق

  اقل پايه حقوق* حد ٣/  ٣٦٥   اگر بيشتر بود = روزهاي كاركرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


