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

 مدیر عامل محترم سازمان انتقال خون

 رئیس محترم انستیتو پاستور ایران

 رئیس محترم مرکز آموزشی ، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

 رئیس محترم موسسه ملی تحقیقات سالمت

 موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی رئیس محترم

 رئیس محترم صندوق رفاه دانشجویان 

 

 با سالم و احترام 

نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی و با توجه آئین 32ماده  1تبصره  و 62به استناد ماده          

 ب هیأت امناء، میزان حقوق پایهه، کارکنان قراردادی مصو 2ماده  3دستورالعمل تبصره  2ماده  1به تبصره 
به شرح ذیل ابالغ  1397مندی و اوالد کارکنان قراردادی در سال بن و خوار و بار، حق مسکن و مبلغ عائله

اقدام الزم  1/1/1397شود. مقتضی است نسبت به تمدید قرارداد کارکنان مذکور وفق مقررات از تاریخ می

 معمول شود.

 دستورالعمل کارکنان قراردادی(: 2ماده  3ار معین )تبصره الف( کارکنان قرارداد ک

) یازده میلیون و یکصدو دوازده هزارو ششصدو نود ( ریال تعیین  690/112/11الف( حقوق پایه مبلغ  -1
 2گردد. بدیهی است میزان حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان قهرارداد کهار معهین بها رعایهت بنهد می

تصههوی  نامههه شههماره  1و بنههد  16/2/1397هههه مههور   55313/ت14896نامههه شههماره تصههوی 

 هیأت محترم وزیران محاسبه و پرداخت خواهد شد.19/3/1397هه مور   55313/ت32051

الف( تعیین حق مسکن حداکثر در سقف قابل پرداخت به کارکنان پیمانی به عهده هیأت امنهاء آن  -2

 باشد.دانشگاه/دانشکده می

 )یک میلیون و صد هزار( ریال 000/100/1ماهیانه الف( بن و خوار و بار  -3

 )پانصدو سه هزارو یکصدو شصت( ریال 160/503مندی الف( مبلغ کمک هزینه عائله -4

 )یکصد هزارو ششصدو سی و دو( ریال 632/100الف( مبلغ کمک هزینه اوالد  -5

ن دولت در سهال الزم به ذکر است حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنا
)هفت میلیون و یکصدو شصت و یک هزار( ریال و حداکثر هفت برابر حداقل  000/161/7به میزان  1397

 شود.مذکور در این بند    می
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نان نسبت به سهال قبهل این گروه از کارک“سایر “چنانچه با افزایش اعالم شده مبلغ مندرج در ردیف -6

 یک عدد ثابت در احکام کارکنان مذکور مالک عمل قرار گیرد. کند عدد سال قبل به عنوان کاهش پیدا

 نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی(:آئین 32ماده  1ب( کارکنان مشمول قانون کار )تبصره 

) یازده میلیون و یکصدو دوازده هزارو ششصدو نود (ریال به اسهتناد  690/112/11ب( حقوق پایه مبلغ  -1

 گردد.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می 23/01/1397مور   2364شماره بخشنامه 

 ) چهارصد هزار( ریال 000/400ب( حق مسکن  -2

 )یک میلیون وصد هزار( ریال 000/100/1ب( بن و خوار و بار ماهیانه مبلغ  -3

دویست و شصت و نه( ریهال )یک میلیون ویکصدویازده هزارو  269/111/1ب( مبلغ کمک هزینه اوالد  -4
 گردد.می برای هر فرزند تعیین

)هفده هزار(  000/17االشاره نسبت به برقراری روزانه مبلغ بخشنامه فوق 3وتبصره  2ب( به استناد بند -5

)پنجاه ویک هزار ( ریال به عنوان پایه سنوات اقدام گردد. بدیهی است این  000/510ریال و ماهیانه مبلغ 
العاده جهذب دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، حق شاغل و... در احتساب فوق 13جه به ماده مبلغ با تو

 گردد.  هیأت امناء محسوب نمی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رونوشت:

 جهت اطالع تر صدرالسادات معاون محترم توسعه مدیریت و منابعجناب آقای دک 
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 ........ یدرمان یوخدمات بهداشت ی/ سرپرست محترم دانشگاه / دانشکده علوم پزشکسیرئ

 عامل محترم سازمان انتقال خون ریمد

 رانیپاستور ا تویمحترم انست سیرئ

 ییرجا دیقلب و عروق شه یو درمان یقاتی، تحق یمحترم مرکز آموزش سیرئ

 سالمت قاتیتحق یمحترم موسسه مل سیرئ

 یعلوم پزشک قاتیتوسعه تحق یمحترم موسسه مل سیرئ

 انیمحترم صندوق رفاه دانشجو سیرئ 
 

 سالم و احترام  با

و با  یعلم أتیه ریکارکنان غ یو استخدام یادار نامه¬نیآئ 32ماده  1و تبصره  62به استناد ماده          

حقوق  زانیامناء، م أتیمصوب ه یکارکنان قرارداد 2ماده  3دستورالعمل تبصره  2ماده  1توجه به تبصره 

 لیبه شرح ذ 1397در سال  یو اوالد کارکنان قرارداد مندی¬و خوار و بار، حق مسکن و مبلغ عائله بن ه،یپا
اقدام  1/1/1397 خیقرارداد کارکنان مذکور وفق مقررات از تار دیاست نسبت به تمد ی. مقتضشود یابالغ م

 الزم معمول شود.
 (:یدستورالعمل کارکنان قرارداد 2ماده  3)تبصره  نی( کارکنان قرارداد کار معالف

 نیهیتع الیدوازده هزارو ششصدو نود ( ر کصدویو  ونیلیم ازدهی)  690/112/11مبلغ  هیالف( حقوق پا -1

  یتصو 2بند  تیبا رعا نیکارکنان قرارداد کار مع انهیماه یایحقوق و مزا زانیاست م یهی. بدگردد یم
هه  55313/ت32051نامه شماره   یتصو 1و بند  16/2/1397هه مور   55313/ت14896شماره  نامه

 محاسبه و پرداخت خواهد شد. رانیمحترم وز أتیه19/3/1397مور  

امنهاء آن  أتیهبهه عههده ه یمهانیحق مسکن حداکثر در سقف قابل پرداخت به کارکنان پ نییالف( تع-2
 .باشد یدانشگاه/دانشکده م

 الیو صد هزار( ر ونیلیم کی) 000/100/1 انهیبن و خوار و بار ماهالف( -3

 الیشصت( ر کصدوی)پانصدو سه هزارو  160/503 مندی¬عائله نهیالف( مبلغ کمک هز-4
 الیو دو( ر یهزارو ششصدو س کصدی) 632/100اوالد  نهیالف( مبلغ کمک هز-5

به ذکر است حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنهان دولهت در سهال  الزم

و حداکثر هفت برابر حداقل  الیهزار( ر کیشصت و  کصدویو  ونیلی)هفت م 000/161/7 زانیبه م 1397
 .شود یمبند  نیمذکور در ا

گروه از کارکنان نسبت به سال قبل کاهش  نیا“ ریسا“ فیاعالم شده مبلغ مندرج در رد شیچنانچه با افزا-6

 .ردیعدد ثابت در احکام کارکنان مذکور مالک عمل قرار گ کیکند عدد سال قبل به عنوان  دایپ
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 (:یعلم أتیه ریکارکنان غ یو استخدام یادار نامه نیآئ 32ماده  1( کارکنان مشمول قانون کار )تبصره ب

به اسهتناد  الیدوازده هزارو ششصدو نود (ر کصدویو  ونیلیم ازدهی)  690/112/11مبلغ  هیب( حقوق پا -1

 .گردد یم نییتع یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع 23/01/1397مور   2364بخشنامه شماره 
 الی) چهارصد هزار( ر 000/400ب( حق مسکن  -2

 الیوصد هزار( ر ونیلیم کی) 000/100/1مبلغ  انهیب( بن و خوار و بار ماه -3

 الیهو شصت و نه( ر ستیهزارو دو ازدهیکصدویو ونیلیم کی) 269/111/1اوالد  نهیب( مبلغ کمک هز -4
 .گردد یم نییهر فرزند تع یبرا

)هفده هزار(  000/17روزانه مبلغ  برقراری به نسبت االشاره بخشنامه فوق 3وتبصره  2ب( به استناد بند -5

 نیاست ا یهیسنوات اقدام گردد. بد هیبه عنوان پا الیهزار ( ر کی)پنجاه و 000/510مبلغ  انهیو ماه الیر
 جذب العاده ... در احتساب فوقوحق شغل، حق شاغل  نییدستورالعمل نحوه تع 13مبلغ با توجه به ماده 

 .  گردد یامناء محسوب نم أتهی

 
 

 

 

  . 
 
 


