
هماهنگی رسیدگی به 
اسناد

رحیمیان:تهیه



(به تفکیک اسناد با مبالغ جزیی و مبالغ معامالت متوسط)ی کار پرداز در تهیه اسناد کارپردازی چیست؟وظیفه -1

(آیا تحویل کاال توسط انباردار بدون فاکتورجایزاست؟)وظیفه ی انبار دار در تنظیم اسناد کارپردازی چیست؟-2

سند هزینه ی رسمی در اسناد کارپردازی چیست و چه نکاتی باید درآن رعایت شود؟دراسناد پرسنلی چه کاربردی -3

دارد؟

وظیفه ی کارپردازدرتنظیم اسناد قبوض مصرفی چیست؟وظیفه  ی تنظیم کننده ی سند چیست؟-4



معامالتیمالینامهآیین45مادهطبقکارپردازیاسنادکنترلوتنظیم
:کاالخرید

انباررسیدفاکتور،درخواست،:مدارک
(مجازامضاهایوتقریبیفیتعداد،وکاالنامتاریخ،شماره،)درخواست:شرایط
نامار،خریدنامفروشنده،تماسوتلفنآدرسفروشنده،نامبهسربرگدارای)فاکتورشرایط

زابعدتاریخوداشتههمخوانیدرخواستباتعدادوهمخوانیفیباومشخصوگویاکاال،
ومهروفروشندهامضاومهرشود،حاصل)فی*تعداد(ازکهمبلغجمعمجاز،فیدرخواست،

(.دباشنداشتهثبتشمارهحتماهاشرکتونباشدمخدوشنازلترین،مهروکارپردازامضا
روز2تا1حداکثریافاکتورباهمزمان)فاکتورازبعدتاریخ،سریالشمارهدارای)رسیدانبار

پالکاموال(نباشدمخدوشمجاز،هایامضا(اموالی5کد،مصرفی1کد)کاالکد،(فاصله
برسددانشگاهاموالمسئولتاییدبهوداشتهاموال
ومجازامضاهایورسیدانبارفاکتور،درخواست،مشخصاتسند،شماره:رسمیهزینهسند
باشدیکیفاکتوربامبلغفروشندهامضاومهروپرداختتایید



بادقیقامبلغنمایندهشمارهمجاز،امضاهایاعتبار،محلهزینه،کد:اجزاء:سندنماینده
باشدفاکتوریکی

دریفوخدماتنرخباشدگویاکامالبایدکارانجامگواهیانباررسیدجایبه:خدماتخرید
جازمامضاهایوباشدگویاهزینهانجاموهزینهانجاممحلکارانجامگواهیدروفاکتورگویا

رسیدجایبه45مادهوبند...وتشریفاتهدایا،ها،پذیراییها،دعوتشاملهاهزینهسایر
ملکامجازامضاهایومشخصمراسمتاریخومناسبتوشودتهیهمصرفصورتجلسهانبار
باشدتاریخوشمارهدارایوشود
:نکات

ارزشبرمالیاتگواهیکپیبایستیفاکتوررویافزودهارزشبر،مالیاتفروشکلیازخرید-
شودضمیمهمعتبرافزوده

بافاکتورهابقیهوفروشندهازامضاومهر2اخذباجزییمبالغبافاکتورهایینقدی،پرداخت-
حساببهواریزفیشوحسابشمارهاخذ

شتهدامطابقتهانامهنرخبافیومنطقیوگویافاکتوردرکاالمشخصاتوفیوجنس-
باشد



کارپردازتوسطفاکتورپیشفقره3اخذمتوسطمعامالتباالیمبالغبافاکتور-
اییدتوفروشندهآدرسوداشتهتاریخومشخصودقیقکاالمشخصاتاستضروری
کارپردازبامستقیممسئولیتاستالزامیفاکتورپیشاصل،کارپرداز

جزءوشودکنترلشدهمحاسبهافزودهارزشبرمالیاتفاکتوردرکهاقالمی-:نکته
نباشدافزودهارزشبرمالیاتقانون12مادههایمعافیت

مستقیملتحویرسیدشودمیتحویلشخصبهمستقیمکاالکهفاکتورهاییبابت-
مجازامضاهایباشدهشندهضمیمه

شدخواهدسرشکنانباررسیداقالمکلبهافزودهارزشبرمالیاتهزینه-
شودوسرکانباررسیدازبایستیباشیمداشتهمرجوعیچنانچهداروخریدفاکتورهای-

سندهضمیموصادرهدایارسیدباشیمداشتههدیهاگروشودضمیمهمرجوعیفاکتور
شدخواهد

شودداراییسامانهثبتبایستیفاکتورهاکلیه-
فاکتورهای تعمیرات ،در در خواست پالک اموال دستگاه مشخص شود -



نیفکارشناسنفریکاستالزمهاآننگهداریوتأسیساتوساختمانیمعامالتدر-:نکته

نامهآیین79مادهطبق.نمایدتأییدراموضوععمرانیهایطرحفنیمدیریتنظارتباومرتبط

تیدولمعامالتدراصل.شوداستفادهعمدهمعامالتدربودجهبرنامهصالحیتواجدینفهرستاز

.باشدمیدولتصالح/صرفه

معاونتانتخابباپزشکیتجهیزاتکارشناسنفریکاستالزمپزشکیتجهیزاتمعامالتدر-

.نمایدتاییدراموضوعدارووغذا

ملعمالکپزشکیتجهیزاتکلادارهتاییدموردوصالحیتواجداشخاصوهاشرکتفهرست

.بودخواهد

غذامعاونتتشخیصبهمرتبطکارشناسنفریکاستالزمشیمیاییموادودارومعامالتدر-

نمایدتاییدراموضوعودارو

اهدانشگانفورماتیکمسئولاستالزمایرایانهافزارنرموافزارسختبهمربوطمعامالتدر

.نمایدتاییدراخریدموضوع



وزیرانهیأتنامهتصویبوداراییوزارتاعالمطبقمعامالتنصاب

98سال 97سال 

تومان32،800،000معامالت جزءمیلیون تومان25معامالت جزء

تومان328،000،000معامالت متوسطمیلیون تومان250معامالت متوسط

معامالت عمده

(انجام با مناقصه)
328،000،000ازبیشمعامالت عمدهمیلیون تومان250بیش از

،98درسالوتومان97،375،000سالدرکهاستاموالیکاالیجزءمعامالتدرصد1/5

تومان492،000



(اجاره)قراردادها
ییدتادارایوباشدثبتوتاریخشمارهومبلغومدتدارایبایستیقراردادها:نکات
باشدشدهمشخصحسابشمارهوباشدحقوقیامور

وهزینهسندمالیات،نرخاستعالمپرداخت،گواهیدرخواست،قرارداد،:سندمدارک
سندنماینده

قراردادماهاینهمبلغباقراردادزمانیهایبازهدرگواهیودرخواست:کنترلموارد
نکندزتجاوقراردادکلمبلغازپرداختیساالنهمبلغشوددقت.باشدداشتهمطابقت

اظرنتاییدباپرداختگواهیباشدقراردادتاریخوشمارهبامالیاتنرخاستعالم-
باشدقرارداد

راگقرارداددرمندرجشرایطبهتوجهباباشدرسیدهاتمامبهقراردادمدتچنانچه-
شدخواهدپرداختباشدتمدیدقابل



بازهرشوددمیپرداختمصرفیقبوضسنداگرشودکنترلمستاجروموجرتعهدات-
باشدمیموجرعهدهبهکلیتعمیراتوعوارضقبضضمناوباشدقراردادزمانی

مصرفیقبوضاسنادتهیهنکات
رداختپیابانکپرفراژبااصلیقبوضوقبضهراشتراکشمارهبادرخواست:مدارک

مجازامضاهایوپرداختگواهیواینترنتی
موارد،(گازوبرقوآبقبوضدر)نباشدخرابکنتورباشد،بدهیداراینبایدقبوض-

نباشدقبضدرغیرعادی
باشدالمثنینبایدقبوض-
باشدقراردادزمانیبازهدربایستینیستدانشگاهنامبهکهقبوض-
زمانیبازهپرونده،شمارهپرداخت،شناسهقبض،شناسهکنترلباقبوضسامانهثبت-

شودمیانجامقبضمبلغقبض،
مالیمدیریتدرزیدآبادیآقایتوسطقبوضسامانهتایید-



مسئولیتوحوادثوسوزیآتشبیمهپرداختاسناد

،شودکنترلنامهبیمهدرقراردادطبقتخفیفشود،مشخصتخفیفدرصدوقرارداد

شودسندضمیمهشدهتاییدنامهبیمهکپی

مسئولیتبیمهوبابت.شودکنترلبیمهعنوانونامهبیمهشمارهونامهبیمهزمانیبازه

لیستباهانامهبیمه.شودمشخصرئیسههیاتمصوبهطبقپرداختیدرصد

.باشدمیشمولازخارجمسئولیتاعتباربیمهمحلوشودکنترلشدهدرخواست



سودمدیریتیقراردادهای

:انسانینیرویتامینقراردادهای.1

،شرکتدرخواستاداری،امورتوسطتحصیلیمدارکباافرادکارکردگواهی،هزینهسندنماینده،:مدارک
اجراییواحدرئیستأییدبهپرداختگواهی

سامانهوکارامانجحسنمالیات،وبیمهفیشبیمه،پرفراژبابیمهلیستبانک،تاییدباحقوقپرداختلیست
دارایی

بااقالم)ارکقانونطبقپیوستآنالیزیاهرفردبهپرداختیاقالمکلیه:حقوقپرداختلیسترسیدگینحوه
بودنمولمشقراردادابتدایدرپرسنلاوالدومندیعائلهوداشتهمطابقت(تجربهوتحصیلیمدرکبهتوجه

بلقماهباهامغایرتکلیهبعدهایماهدرو.شودتاییدوکنترلبایستی(سال18کارکردوفرزندروز720)
ناوینعتحتساالنهوماهانهریالیسقفدرآنالیزطبقهاپرداختکلیهوشودضمیمهمستنداتبایستی

.شودکنترلپرسنلمالیاتوبیمهغیرمشمولوبیمهمشمولاقالم.باشدقرارداددرشدهمشخص

میمحاسبهقراردادطبق)مدیریتیسود+%23بیمه+حقوقهزینهجمع:شاملبایستیشرکتدرخواست
.باشد(مدیریتسود%9فقطکه)افزودهبرارزشمالیات(+شود

همینبهداراییسامانهثبت)باشدمیافزودهبرارزشمالیات.2وضعیتصورتناخالص.1:شاملهزینهسند

(شودمیانجامشکل



:تاسیساتقرارداد-2

ابتباینکهعالوهبهشودرعایتبایستیانسانینیرویتامینقراردادهایمواردکلیه

فنیفتردتاییدبهبایستیکهشودمیپرداختقراردادطبقشرکتبهثابتهایپرداخت

کلیه)شدهمشخصشرکتبرایقراردادپیوستطبقکهوظایفیوتعهداتضمناً.برسد

تورفاکباشدمیشرکتتعهددرکهوظایفیبابتوشودکنترل(دستمزدهاوهااجرت

دباششرکتوظایفدرقصوروقراردادناظرنظرطبقچنانچهونشودپرداختجداگانه

.شوداعمالجرایمقراردادطبق

:توزیعوطبخقراردادهای.3

راردادقآنالیزطبقپرداختکنترلوانسانینیرویتامینقراردادهایمدارکتهیهضمن

.برسدقراردادناظرامضابهوتهیهقراردادطبقنیزکارکنترلهایلیستچکبایستی

.شوداعمالجرایمقراردادطبقنرسدنصابحدبهشدهکسبامتیازچنانچه



قراردادایندرپیمانکاربهدانشگاهپرداختنحوهدر2و1موردباقرارداداینتفاوت

یستلوباشدمی(پیمانکارمناقصهدرشرکتپیشنهاد)پیوستآنالیزطبقپرداخت

.ودشمیمحاسبهبیمهو.شودتنظیمکارقانونطبقبایستیپرسنلبهپرداخت

پرساولیهموادقیمتوهاپرستعدادبهتوجهباآشپزخانهاولیهموادخریدقراردادهای

12همادطبقاستافزودهارزشازمعافکهشودتهیهاولیهموادفاکتوربایستیغذاهای

افزودهارزشبرمالیاتقانون

اقالمیبعضقراردادقالبدرچهوفاکتوریصورتبهچهخریدبابتاستتوضیحبهالزم

درجمنافزودهارزشباراکاالبهای(دانشگاه)کنندهمصرفکه...وغدووماستمثلکه

%9نبایستیواستاشتباهپیمانکاربهافزودهارزش%9پرداختکندمیپرداختکاالدر

شودمحاسبه



(اجرت)مصالحبدونغیرعمرانیهایقرارداد

قطبپرداختشرایط–حقوقیدفترتاییدوتاریخوشمارهباشدهتاییدقرارداد-مدارک

دادقرارطبقکسورات–قراردادکلمبلغکنترلوماهیانهمبلغقراردادزمانیبازه-قرارداد

گواهیباافزودهارزشبرمالیات-%16/6666اجتماعیتامینبیمه(%10کارانجامحسن)

شدهدتاییوضعیتصورتقرارداددرمندرجشرایططبققراردادناظرتاییدباگواهیمعتبر،

راردادقشرایططبقباشدپیمانکارطرفازکارانجامدرقصورچنانچه–قراردادموضوعبابت

یستلوقراردادناظروبانکتاییدباحقوقپرداختلیست.شدخواهدکسرومحاسبهجریمه

پیمانکاروناظرتاییدباشدهپرفراژبیمه

ارکمدتو(جزییمبالغ)جزییکارهایبابت(قراردادبدون)فاکتوربادستمزدیکارانجام

.استالزامیقرارداداینصورتغیردر.باشدروز14زیر73مادهنامهآیینطبقبایستی



عملیاتخاتمهوقراردادانعقادازپسکارفرمایانایبیمهتکالیف

اجتماعیتامینبهپیمانکاربهقراردادابالغباهمزمانقراردادازنسخهیکارسال-1

عمرانیآناعتبارمحلوشدهمنعقدمدیریتسازمانپایهفهرستبرمبنایقراردادکهصورتیدر-2
ذیلشرحبهبیمهحقمحاسبه:باشد

(طرحاعتبارمحلاز%5وپیمانکارسهم%1/6)درصد6/6اجراییقراردادهایدرمورد1-2

از%12ومشاورصورتحساباز3/6%)%15.6ماخذبامشاورمهندسینقراردادهایمورددر2-2
(طرحاعتبارمحل

پیمانکارقسطآخرینوکلبهای%5باشدعمرانیهایطرحشرایطفاقدقراردادکهصورتیدر-3
شودمیاجتماعیتامینحسابمفاصاارایهبهموکول

قراردادپایاندرکارکردکلناخالصمبلغاعالم-4

(خاتمهوشروعتاریخ)قرارداداجرایدورهاعالم-5

مصالحتهیهبابتعمرانیقراردادهایمورددرگواهی-6



:غیرعمرانیپیمانکاریقراردادهای

(کارفرماعهدهبهمصالح)ناخالصاز%16.666باشدمیدستمزدکهصورتیدر

ناخالصاز%7.7777باشدپیمانکارعهدهبهمصالحچنانچه

(پژوهشیوتحقیقاتیقراردادهای):خاصقراردادهای

یمهبحقکهباشددولتیهایسازمانووزارتخانهبهوابستهعلمیمراکزقراردادمجریچنانچه-
ایهبیمحقباشندمیاجتماعیتامینمشمولکارکنانفاقدیاکردهپرداختراخودکارکنان
شودمیصادرمفاصاحسابشودنمیمطالبه

تردفاطبقبیمهحقباشدحقوقیشخصیتدارایخصوصیموسساتقراردادمجریچنانچه-
محاسبههاآنکارکردناخالص%7مأخذبهباشدقانونیدفاترفاقداگرشودمیمحاسبهقانونی

شودمی

وبیمهازمعافجمعیدستهنفرچندیایکحقیقیشخصیتباپژوهشیقراردادهای-
شودمیصادربیمهحقدریافتبدونمفاصاحساب



:ایرایانهخدماتارایهوافزارنرمتهیهوحسابرسیقراردادهای

ووصولقانونیدفاترطبقهستندقانونیدفاتردارایکهکامپیوتریوحسابرسیموسسات
%16.6666اینصورتغیردرشود،میصادرمفاصاحساب

:تعمیراتوساختقراردادهای

شودانجاممربوطکارگاهدرپیمانکاریعملیاتوبودهتولیدیکارگاهدارایچنانچه

مفاصاوولوصقانونیدفاترازباشندداشتهقانونیدفاتروبودهحقوقیشخصیتدارایچنانچه
شودمیصادرحساب

شخصیتدارایپیمانکارانمورددرشودمیمحاسبهبیمهیا%7.777ماخذبهغیراینصورتدر
منوالهمیننیزحقیقی



پرسنلحقوقسند
یهافرم–حقوقسرجمعلیست–هزینهسندنماینده–تعهدیسند–انتهایتاابتداازضمائم
معوقههایتلیسوبیمهپرفراژباپرسنللیستوفیش)اجتماعیتامینبیمه)قانونیکسورات،خزانه

بهووراتکسسرجمعلیست،(درمانیخدماتبیمهشدهتاییدلیستمالیات،فیش،(بیمهتاییدبا
مساعدهلیستالغ،مبتائیدباکندمیکفایتبانکنامهکسورسایربابت.شودضمیمهکسور،سایرترتیب

هایتلیسازبعدوشودضمیمهپرسنلمغایرتهایلیستآنازبعد.شودضمیمهدریافتیاضافهو
ماحکالیستهررویکهحقوقسنداولبهآخرصفحهازترتیببهوحقوقصفحه،آخرینمغایرت

دارندروز30زیرکارکردکهافرادیوشودضمیمهدارندمعوقهکهافرادیبابتماهآنشدهتغذیه
.شودضمیمهمدرک
–استوراتکسسرجمعنمایندهلیستباکسورسایرکنترل.استخزانهفرمباقانونیکسوراتکنترل

بهجهتوباحکمشرحوشودکنترلحقوقباحکممبلغوشودمیکنترلمعوقهافراداحکامبابتو
احکامدرثالم.باشدداشتهمطابقتسندتاریخباصدورتاریخوشودمیکنترلمعوقهمبلغبااجراتاریخ

تواندیمشدهاضافهمبلغحدودرتبهیاطبقهارتقاءدروباشداوالددرافزایشموردفقطاوالدبرقراری
ودباشمیدولتسهمششمفصلتغییراتکنترلجهتمغایرتهایلیست.باشدکنترلمبنای

درجدیدحکمکهافرادیقبلیحقوقوهمچنینشدهواردیاخارجحقوقلیستازکهافرادیهمچنین
.شودمیکنترلدارندجاریماه

ندوقصحوادث،بیمهدرمانی،خدماتبیمهمبلغ–هامالیاتجدولبامالیات:قانونیکسوراتکنترل
.شودکنترلقوانینطبقبازنشستگیکسوردراولماهمقرریکارکنانذخیره



حقوق

مستمرهایالعادهفوقوثابتحقوق:کخق106مادهکسورمشمولهایالعادهفوق

تطبیقتفاوتمدیریت،شاغل،،شغل:ثابتحقوق

امناهیأتجذباشعه،جذب،،(کخم)ایثارگریکار،سختی:مستمرهایالعادهفوق

بازنشستگی%9کسرازبعدقدیمحقوقبه106مادهحقوقافزایش:اولماهمقرری

جذب،العادهفوقمخصوص،العادهفوقحقوق،:علمیهیاتکسورمشمولهایالعادهفوق

ویژهالعادهفوقواشعهوالعادهفوق

جدیدبهنسبتقدیممخصوصالعادهفوق+حقوقافزایش:علمیهیاتاولماهمقرری



م خ)ضریب حقوق شاغلین 
(ک

حقوق حداقل 
(م خ ک)

ضریب حقوق هیات علمی

مبلغسالمبلغسالمبلغسال
96169596103500009624144
97179797112300009725593
98212098156300009830200

(کخم)66و65ماده210اوالدو810مندیعائلهامتیاز

97:810سال × 2120 = 98:210سال1717200 × 2120 = 445200

(پیمانیرسمی،)امتیاز150کارکناناندازپس

98:318000سال97:269550سال

بازنشستگیکسورمشمولدرمانیخدماتبیمه

%3دولتسهمو%2دستگاهسهم،%2کارمندسهم



98سال97سال

440000484000(2)تبعیمبلغ

537778592556(3)تبعیمبلغ

کوثربیمهباقرارداد98سالدردانشگاهقراردادیپیمانی،رسمی،پرسنلعمربیمه

شدهکسرومحاسبهفروردیندرماهه15ریال370000کارمندسهم

شدهکسرومحاسبهفروردیندرماهه15ریال370000دستگاهسهم

2120( : 5تبصره )98ضریب حقوق مشمولین نظام هماهنگ سال 

ریال8450000: 98حداقل حقوق مشمولین نظام هماهنگ سال 

عائله مندی5حقوق پایه تبصره 

خوارو باراوالدعائله مندیسالمبلغسال

969299310975031601006321100000

9711112690985936001187201900000

9815168810



حق مسکن با مصوبه هیات امنا

:  قانون کار

98سال 97سال 

11،112،69015،168،810حداقل حقوق

400،000400،000حق مسکن

1،100،0001900،000خواروبار

1،111،2691،516،881اوالد

23333ماهانه و روزانه510،000700،000پایه سنوات

106،181،670مبلغ98سال)اجتماعیتامینماهانهسقفوحداقلبرابر7حداکثر
(ریال

بهاشتغالمنحصراًیاسال18زیرفرزندوکارکردروز720:کارقانونطبقاوالدحق
کارافتادهازیاتحصیل،

و.دشومیلحاظماموریتکاری،اضافهسنوات،پاداش،عیدی،محاسبهدرسنواتپایه-
.باشدمیمبناوثابتمزدجزء



م .م.ق84ماده 98مالیات حقوق در سال 

330،000،000ریال ساالنه 27،500،000معافیت ماهانه 

نسبت به مازاد
%68،750،00010تا 27،500،000از 
%96،250،00015تا 68،750،000از 
%137،500،00020تا 96،250،000از 
%192،500،00025تا 137،500،000از 

%35به باال192،500،000از 

97معافیت در سال 

276،000،000و ساالنه 23،000،000معافیت ماهانه 

مازاد

%92،000،00010تا 23،000،000از 

%115،000،00015تا 92،000،000از 

%161،000،00025تا 15،000،000از 

%35به باال  161،000،000از 



:  اضافه کار 

: مشمولین ق خ ک 
97تفاوت ق ب  + 98تفاوت ق ب  حق شغل+حق شاغل+مدیریت+

176
(اضافه کار: )مشمولین قانون نظام هماهنگ

: 31ماده 5تبصره 
فوق العاده جذب+فوق العاده شغل+تفاوت تطبیق+حقوق

160

1/4(:4تبصره)مشمولین قانون کار 
پایه سنوات روزانه+دستمزد روزانه

7/33 ×

ریال96573: بدون پایه سنوات هر ساعت98حداقل در سال 

و گواهی تایید شده توسط امور اداری و رئیس واحد و تایید سقف ساعتی هر واحد و لیست پرداخت: مدارک 
(  مالیات)کسورات 



محاسبه مأموریت  

ضوابط اجرای بودجه هر سال تا میزان حداقل حقوق مزایا اعالم شده درتصویب نامه هیأت 13به موجب ماده 
در سقف اعتبار  50/1و مازاد به آن براساس حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی 20/1وزیران 

:  روز با بیتوته1نحوه محاسبه . مصوب دستگاه قابل پرداخت است

.می باشد98ریال درسال 15،630،000بابت مشمولین خدمات کشوری حداقل مزایا -1

1

20
×15,630,000 +

1

50
( کسورمشمولجمع −15،630،000)

می  ( ریال8،450،000)98بابت مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت حداقل حقوق در سال 
( 5تبصره . )باشد

1

20
× 8،450،000 +

1

50
( کسورمشمولجمع −8،450،000)

سنوات روزانه+بابت مشمولین قانون کار حقوق پایه روزانه

حقوق 1/20مأموریت هیات علمی  به آیین نامه پرداخت فوق العاده روزانه ماموریت اعضا هیات علمی به میزان -
.  مبنا و فوق العاده مخصوص می باشد

روز  15ماه در سال به مستخدم ماموریت نبایستی پرداخت شود بابت هر ماه 6بیشتر از : محدودیت* 



ر  کیلومتر و بابت مأموریت با بیتوته خارج از شهرستان باشد و د30خارج از وظایف و حداقل : شرایط پرداخت
(  بدون بیتوته)پرداخت خواهد شد % 50صورت عدم توقف شبانه 

:  قانون استخدام کشوری39تسهیالت و بدی آب و هوا طبق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند ث ماده -2

%30( 9و8و7)و % 20( 6و5و4)و % 10( 3و2و1)گانه 3تسهیالت طبق جدولی گروه های 

.  به مناطق بد آب و هوا با هر درجه ای تعلق می گیرد% 15بدی آب و هوا فقط 

.  کیلومتر ماموریت قابل پرداخت می باشد50بابت مشمولین قانون کار حداقل : نکته

به ازا هر کیلومتر  98بابت افرادی که از وسیله شخصی استفاده می کنند طبق مصوبه هیأت امنا در سال -3
ریال بود2500به میزان 97ریال پرداخت خواهد شد که در سال 4000

مسافت طبق دفتر راهنمایی مسافت وزارت راه محاسبه می شود

(  مأموریت  با بیتوته)مبلغ % 30کسر محل اقامت بابت مأموریت های تامین شده به میزان -4

قانون خدمات کشوری و با دستورالعمل  68ماده 7هـ و بند 14587/ ت 27395مأموریت خارج از کشور 
وزارتخانه محاسبه می شود و تائید هیات امنا  

گواهی تایید شده و کنترل شده توسط کارگزینی و امور اداری و رئیس واحد و لیست پرداخت  : مدارک 



نکاتی در مورد پیام آوران 

.  حق بازنشستگی و حقوق اولین ماه خدمت از حقوق ماهانه پیام آور کسر نمی گردد

د با  در هنگام اعزام به مراکز آموزشی یا اعزام به مرخصی استحقاقی باید تامین شو: کمک هزینه سفر

تامین وسیله ایاب و ذهاب یا هزینه سفر مبتنی بر مسافت رفت و برگشت

کمک هزینه ازدواج در طول خدمت چنانچه ازدواج کند پرداخت می شود

پاداش پایان خدمت در پایان خدمت معادل یک ماه حقوق پایه به عنوان پاداش پرداخت می شود

ساعت در هفته و هم تراز طرحی و مأموریت نیز برابر هم تراز طرحی محاسبه می44اضافه کاری مازاد به 

شود

.  رددعیدی ساالنه به پیام آور تعلق نمی گیرد، و از حقوق و مزایای پیام مالیات کسر نمی گ: نکته



98کسورات بازنشستگی به حساب صندوق بیمه بازنشستگی سپاه بابت سال 

بیمه پایه
96800سهم فرد 

بیمه مکمل
168000سهم فرد 

202000سهم دستگاه 387200سهم دستگاه 

معاف: بازنشستگی سهم کارمند 1717200:عائله مندی 
حقوق مبنا% 13.5:سهم دستگاه445200:  اوالد

4380000:خوراک
6360000: پوشاک



65669کمک هزینه ازدواج و فوت تصویب نامه 

ضریب سال * 6500نحوه محاسبه    

13،780،000: 1،680،00098: 11،017،50097: 96: مبالغ به سال

ت پرداخت کمک هزینه ازدواج و فوت به طرحی مجوز قانونی ندارد و مشمولین وزارت کار تابع مقررات خود هستند و پرداخ
.کمک هزینه فوق مجوز قانونی ندارد

:  شرایط کمک هزینه ازدواج

کمک هزینه ازدواج فرزند در صورتی پرداخت می شود که فرزند کارمند مشمول نباشد و چنانچه پدر و مادر خود ک. ارمند 1
باشند ترجیحاً به مرد تعلق می گیرد مگر اینکه حضانت فرزند به عهده مادر 

فقط یکبار پرداخت می شود و به ازدواج دائم . 2

کارمند پیمانی به تأمین اجتماعی معرفی می شود چنانچه به علت کسر سنوات خدمت واجد شرایط نباشد پرد. اخت 3
بالمانع  

بعد از فوت مستخدم به فرزند قابل پرداخت است مشروط به اینکه فرزند کارمند نباشد. 4

سقف تعداد فرزند حذف شد. 5

دستور پرداخت طی نامه به امور مالی. کپی سند ازدواج و شناسنامه زوجین صفحات اول و سوم حکم کارگزینی: مدارک



: شرایط کمک هزینه فوت

در صورت فوت شاغل به ورثه بالفصل تعلق می گیرد،با فوت مستخدم به فوت تحت تکفل ت. علق نمی گیرد1

درصورت فوت ورثه بالفصل تحت تکفل به مستخدم شاغل و بازنشسته تعلق می گیرد. 2

به مستخدمین پیمانی طبق ماده . تامین اجتماعی و تصویب نامه سازمان مدیریت نیز قابل پرداخت  384
است

: افراد تحت تکفل

زوجه متوفی  . 1

زوج در صورت مجوز از کارافتادگی  . 2

فرزند ذکور تا . سال به استثنا فرزندان از کا رافتاده  320

فرزند اناث تا زمان ازدواج و قبل از اشتغال  . 4

پدر و مادر در صورتی که پدر از کارافتاده و تحت تکفل فرزند باشد  . 5

تصویر شناسنامه ابطال شده  –گواهی انحصار وراثت –گواهی فوت –حکم کارگزینی :  مدارک

.  روز کارکرد می باشد720شرط پرداخت کمک هزینه فوت و ازدواج در تامین اجتماعی : نکته



پاداش پایان خدمت 

:  قانون خدمات کشوری حقوق ثابت66و 65طبق ماده 

قانون بودجه 12تبصره ( ی)حق شغل و شاغل و مدیریت فوق العاده و تطبیق تفاوت بند 
مورد اخر در سال  2می باشد که 97قانون بودجه 12بند الف تبصره ( 1)و تفاوت جز 98
اضافه شده 98

وق فوق العاده ایثارگری، فوق العاده سختی کار و ف: فوق العاده های مستمر76و طبق ماده 
العاده شغل فوق العاده جذب هیات امنا فوق العاده جذب 

اء به کارمند بازنشسته به از: آیین نامه غیرهیات علمی102ک و ماه .خ.ق197طبق ماده 
. هر سال خدمت یکماه آخرین حقوق و مزایای مستمر پرداخت خواهد شد

:  نکته

به ازاء هر بار محکومیت  باشد سال آخر خدمت محکومیت داشته 10چنانچه مستخدم در -
.  ماه پاداش کسر خواهد شد1



ازاندنمودهدریافتبازخریدیوجوهآنازاءدرکهکارمندخدمتسابقهازقسمتآن-

انوادهخپزشکقراردادصورتبهخدمتازقسمتیکهپرسنلی)شودمیکسرخدمتیسنوات

(اندبوده

یکماهمعادلخدمتسالهرازایبهشودمیبازنشستهکهعلمیهیاتبه:79مادهطبق

(شودمیپرداختسالسیحداکثر)کسورمشمولمزایایوحقوقآخرین

بازنشستگیکسورمشمول97/11تاریخازایثارگرانجامعطرحایثارگریالعادهفوق:نکته-

نیست

گیردمیتعلقامناهیاتجذبوسایروپایهحقوقبه:سنواتحق5تبصرهپرسنلبه-

گیردمیتعلقامناهیاتجذبوسنواتپایهوپایهحقوققراردادیپرسنل-



متخدپایانپاداشپرداختمشمولباشددادهاستعفامستخدمچنانچه:نکته
واسبهمحبازنشستگیکسوروجوهوشودمیپرداختمرخصیماندهفقطنیست

شودمیبازپرداخت

شودسخفقرارداددانشگاهتوافقباقرارداداتمامزماندرپیمانیپرسنلچنانچه-
شودمیپرداختمستمرمزایایوحقوقماه1خدمتسالهرازایبه

عملدستورالبراساسکارمندانبازخریدیعلمیغیرهیاتنامهآیین112ماده-
نوعممشدهبازخریدپرسنلجایبهکارگیریبههرگونهوبودخواهدامناهیات

باشدمی



-روز45خدمتسالهرازابهعلمیهیاتاعضاسنواتبازخریدبابتنامهآیین78ماده
کردهتعیینراکارکنانخدمتپایانپاداشسقف97سالدربودجهتلفیقکمیسیون

سالهر(کخق)76مادهحقوقحداقلبرابر7معادل

ازخارجپرداختهرگونهوشدهاعالمنیز98و97بودجهقانون2بند12تبصرهدر
.استعمومیاموالدرغیرقانونیتصرفحکمدرمشابهعناوینوقانوناینضوابط

(246و245)97/1/28مورخ50الی49شمارهبهاداریعدالتدیوانعمومیهیأترای

مستمر(خق68ماده10بند)ویژهالعادهفوقو(خق78ماده)تطبیقتفاوت:موضوع
ق107مادهبهبنانداردقانونیوجاهتخدمتپایانپاداشتعییندرآناحتسابونبوده

کخ

:97/7/1مورخم/200/13565/240شمارهبهمنابعمدیریتوتوسعهقضاییمعادندستور
کسورمالکپاداشموضوعبودجهقانون12تبصرهالفقسمت2بندبهتوجهبا

.باشدمیپاداشدراحتسابقابل97سالپایانتالذاشدهاعالمبازنشستگی



رفاهیهایکمک

برنامهشاغلینوزارتتوسعه93/5/13.د/209/1457بخشنامهو95/1/29.ت/193نامهطبق

3تبصرهنیروهایبهکهمزایایی2ماده3تبصرهدستورالعملمشمولینروستاییخانواهپزشک

.گیردمیتعلقنیروهااینبه(...وکودکمهدمسکن،)شودمیپرداخت2ماده

نانکارکبهشدهتصویبعلمیغیرهیاتکارکنانجهتامناهیأتمصوبهطبقمسکنحق

وودشمیپرداختسالدرکارکردتناسببهخارجیاتباعوتبصرهقراردادیپیمانیرسمی،

مأموریتبهشودومیکسرنسبتبه(العالجصعبوزایمانبجز)ماه1بهمازاداستعالجی

بدون،غیبت)همچنینوگیردنمیتعلقپانسیونازکنندگاناستفادهووقتتمامآموزشی

.نمیشودمحسوبکارکردجزء(بانوانوقتنیمهکاری،تقلیلحقوق،



انجامکهکارکنانیتمامی15شمارهدستورالعملورئیسههیأتمصوباتطبق:لباسحق

تبصره،طرحیپیمانی،رسمی،).گرددمیپرداختباشدسازمانیپستمبنایبرهاآنوظیفه

(4تبصره،5

.گیردنمیتعلقوقتتمامآموزشیمأموریتوحقوقبدونمرخصیبه-

ناسکارشراننده،رسان،نامهسرایدار،خدمتگزار،پزشکی،فوریتکارداننگهبان،)(1)طرح

(حراستوگزینشتحقیقمأمورای،حرفهبهداشتکارشناسومحیطبهداشت

اپراتورثیر،تکمتصدیدفتری،امورمتصدیکتابدار،انباردار،خیاط،تلفنچی،-بایگان(2)طرح

عمل،اتاقوآزمایشگاه،رادیولوژی،)کارشناسسوپروایزر،پرستار،بهیار،کمکبهیار،پزشک،،

اردانکو(سنجیبیناییوتغذیهوداروییوتوانبخشیوماماییوداروییاموروبیهوشی

ی،پزشکمدارک(خانوادهبهداشتوایحرفهبهداشتها،بیماریبامبارزهمحیط،بهداشت)

رزشومربیوبهورز،دندانودهانکاربهداشتدندانپزشک،پرستاری،خدماتبخش،منشی



(ماهه6)مبلغ سال(ماهه6)مبلغ 1طرح سال
21،610،510طرح 95سال 9513،221،020
21،771،560طرح96سال 9613،543،120

کهمعاونینشورایازکارکنانلباسدستورالعمل97/9/11تاریخدر97سالبابتو
97سالازاجرارسیدرئیسههیاتتصویببه

محلمالکوشرایطواجدسازمانیهایمدیریتسرپرستکارکنانبهلباس:شرایط
باشدمیکارمندخدمت

مرخصیخدمت،ازانفصالحقوق،بدونمرخصی)غیراشتغالرحاالتدکارکنان
.باشندنمیمشمول(...وغیبتوقت،تمامآموزشیهایماموریتزایمان،

قلمهرمبالغتا(ماه6بابت)شدهمشخصشغلهرلباسنوعدستورالعملایندر
شوداعالمپرداختجهت



مقیمپزشکانومحروممناطقپزشکانماندگاریازحمایتبرنامهدستورالعمل
سالمتتحولطرحبرنامههابیمارستان

زشکانپوتخصصفوقیافلوشیپمتخصص،پزشکانکلیه:ماندگاریپرداختشمول
باقتوتمامصورتبهبیمارستانیپیشاورژانسوهابیمارساناورژانسدرشاغلعمومی
استخدامیرابطههرگونه

:پرداختنحوه

ساعت24هرازاءبهریال3،000،000مشمولپزشکانگروههمهبابت

درریال5،000،000مقیمیشبهرازابههابیمارستاندرمقیمپزشکبهالزحمهحق
خواهداضافهعادیهایروزالزحمهحقسومیکتعطیلروزهایبابتوعادیروزهای

.شد



: 98/2/2-د/15500/400

ساعت برای یک پزشک فقط با تایید رئیس دانشگاه 48بیش از آنکال برنامه -

پرداخت آنکال همزمان در دو بیمارستان بابت یک پزشک ممنوع -

شب  15حداکثر روزهای آنکال برای یک نفر -

صبح فردا 8الی 4ایام غیرتعطیل و عادی -

صبح فردا 8صبح تا 8ساعت 24ایام تعطیل -

ساعت  54ساعات موظف پزشکان هیات علمی تمام وقت -

ساعت  40ظ ساعات موظف پزشکان هیات علمی غیرتمام وقت --

ساعت44ساعات موظف پرشکان غیرهیات علمی -

پزشکان قراردادی معادل سایر پزشکان می باشد-

ساعت بیشتر نشود حضور داشته 60ساعت موظف محاسبه شده مجموع از 1ساعت 4هر 
.  باشد معادل موظف محسوب می شود



(موظفی+موظفیمعادلآنکال)–ماهدرموظفی=کاریاضافهساعات

k*اضافیکارساعات=آنکالالزحمهحق

Kخاصبیماراندرتواندمیرئیسهمیشود،هیاتاعالمدرمانمعاونتتوسطkبرابر2تا
.دهدافزایش

98فروردینو97اسفندبابتمصوبپزشکانمقیمکشیکوآنکالینحوهدستورالعمل

2ماده.برسددرمانمعاونتتاییدبه–موظفیواداریساعاتازخارجدرخدماتانجام
(هابیمارستانآنکالبرنامههماهنگی)

ازدارنداختیاردرنظرموردرشتهدرفعالپزشکیکفقطکهشهرهاییدر–تبصره
غیردردنباشساعتنیمازبیشزمانیفاصلهاینکهشرطبههاشهرستانسایرپزشکان

.دهدپوششمقیمیصورتبهاینصورت



شودمثالًمیاستفادهآنکالیبرنامهتکمیلجهتیکسانهایرشتهدرپزشکانبعضیاز-تبصره
کاردیولوژیرشتهدرداخلیپزشکیااورولوژیرشتهدرعمومیجراح

آنکالویممقکشیکبهمجازدارندتخصصیدستیارکهآموزشیهایبیمارستاندر-تبصرهنکته
رئیسههیاتتاییدبامگرنیستند

ریاستدتاییبابعدبهدومسالازدارندتخصصیفوقدستیارانکهآموزشیهایبیمارستاندر-
در(12ماده)نمایدخدمتارایهآنکالعنوانبهعلمیهیاتپزشکومقیمکشیکبهمجازدانشگاه

گرددمیکسرمقیمپزشکالزحمهحقازآنکالپزشکالزحمهحقبرابراینصورت

یکبرایساعت48ازبیشآنکالیبرنامهممنوعبیمارستاندودرزمانهمآنکالیانجام:محدودیت
بهآنکالیالزحمهحقپرداختممنوعغیراینصورتدرمجازدرمانمعاونتتاییدبافقطپزشک
ممنوعمقیمپزشک

تعیینشودمیمحسوبمعادلکاریساعتیکآنکالیساعت3-6هرازاءبه:پرداختنحوه
استدانشگاهرئیسههیاتعهدهبهضریب



معادل سازی ساعات آنکال و با توجه به رشته مربوطه

: فرمول محاسبه

یک ساعت معادل به ازای
جراح عمومی، بیهوشی، اطفال، داخلی، قلب، زنان، ارتوپدی، جراحی مغز و : گروه الف
:اعصاب 

ساعت آنکالی4الی 3

راحی چشم، رادیولوژی، گوش و حلق و بینی، ارولوژی، روانپزشکی، نورولوژی، ج: گروه ب
:عروق، جراحی فک و صورت

ساعت آنکالی5الی 4

ساعت آنکالی6الی 5:سایر گروه های تخصصی و فوق تخصصی : گروه ج

k× کاراضافهساعتیکالزحمهحق × معادلآنکالیکارساعات = آنکالیالزحمهحق
k× ساعات مقیم×حق الزحمه یک ساعت اضافه کار حق الزحمه مستقیم=

.فاده کرداز پزشکان قرارداد خرید خدمت که فاقد رابطه استخدامی هستند نیز می توان است: نکته

رمان و گواهی کارکرد باتایید مدیر و رئیس بیمارستان و تایید معاونت د: مدارک پیوست سند
لیست پرداخت و ضمائم آن



22/5/86ب موره 65071/8محاسبه آنکال با دستورالعمل 

k( * حق الزحمه یک ساعت اضافه کار* ساعات کار آنکالی معادل = )حق الزحمه آنکال 

(K=2مقدار )هر سه ساعت آنکالی معادل یک ساعت کاری محسوب می شود

k( * حق الزحمه یک ساعت اضافه کار* ساعات مقیم = )حق الزحمه مقیم 



قابلذهابایاببابتهواوآببدیوتسهیالتضریبتاحداکثرمدعواستادبابت
مبلغبرابر2ازالتدریسحقمبلغونباشدکمترساعت4تدریساست،سقفپرداخت

.نکندتجاوزمتبوعدانشگاهدرتدریسساعتهر
واحد،288عملیواحد،216نظریماهه4ترمطولدرتدریسساعاتسقف

واحد360کارآموزی
نظری18/24=عملینظری،18/30=کارآموزی

باتگیبازنشسزمانمخصوصالعادهفوق+حقوقبازنشستهعلمیهیاتالتدریسحق
شودتقسیم40بهوشدهمحاسبهالتدریسحقپرداختسالضریب

برابرمبلغ2کارمندبرایتدریسجهتکارمندانبابتالتحقیقحقوالتدریسحق
کاراضافهساعت

:مدارک
تحصیلیمدرکیاکارگزینیحکم.1
ساعاتتاییدوساعاتکارانجامگواهی.2

وشاغلینجهتغیرموظفیساعاتدرتدریس
آموزشتوسطتایید

ضمایموحسابداریسند.3



96سال 9897

198678168370158837کارشناس  

245752208263196472ارشد 

353340299438282485دکتری 

452887383799362069متخصص  

مبنای محاسبات

95× سالضریب + مبناحقوق ×1.77 ÷40=

105× سالضریب + مبناحقوق ×2.1 ÷40=

130× سالضریب + مبناحقوق ×2.6 ÷40=

155× سالضریب + مبناقوقح ×2.87 ÷40=



98/9لغایت 95پرسنل قابل اجرا از بهمن –دستورالعمل اجرایی پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان 

و  شورای برنامه ریزی وظیفه ایجاد وحدت رویه و نظارت بر توزیع درآمد اختصاص: ساختار اجرایی

–اشت وزیر بهد)سیاستگزاری دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد در وزارت بهداشت مرکب از 

(  معاون آموزشی وزارت و معاون پرستاری وزارت–معاون توسعه وزارت -معاونت درمان وزارت

رکب وظیفه برنامه ریزی اجرای دستورالعمل و نظارت بر اجرای مصوبات شورا م: کارگروه در موسسه

ای دو نفر روس–مدیر پرستاری –معاون درمان، معاون توسعه، معاون آموزشی –رئیس موسسه )از 

و تشکیل جلسه حداقل هر ماه یکبار( بیمارستان ها با حکم رئیس موسسه

، معاون مدیر بیمارستان، معاون توسعه، رئیس حسابداری بیمارستان، مدیر پرستاری: هیأت اجرایی

سال 2آموزشی بیمارستان، یکی از روسای بخش بالینی بیمارستان به انتخاب رئیس برای مدت

اجرای دستورالعمل در بیمارستان : وظیفه



درآمدهای مشمول جزء حرفه ای 

درصدشرح خدمات
%1/7/97100ویزیت درمانگاه و کلینیک وابسته و مستقل و درآمد ارتقاء ویزیت تا -1
%100(تعرفه ترجیحی مناطق محروم)ماندگاری به جز بخش ثابت -2
ICU30%هتلینگ -3
%2(  ودفاقد س)به نرخ خرید ( پروتز)فروش دارو به استثناء لوازم مصرفی پزشکان -4
%70تا 30درآمد آزمایشگاه  -5
%100پاتولوژی-6
%70تا 30دیالیز و شیمی درمانی-7
%20تا 10خدمات سونداژ و تزریقات و پانسمان با نظارت مستقیم-8



:مقررات

هیأتی،درمانفلوشیبتخصص،فوقمتخصص،)پزشکانبهپرداختیارقامکلیهجمع-1
شودبیشترایحرفهبهجزء%60ازنبایدPHDعلمیهیأتوعمومیپزشکانوعلمی

.شدخواهدکسرپزشکانپرداختیازنسبتبهغیراینصورتدر

میگرفتهایحرفهجزء%97ازالبتهاستایحرفهجزءدرصد90پرداختمبنای-2
شدخواهدکسرخزانهکسور%3شود

پرداختپزشکبهایحرفهجزء%100پزشکتوسطمستقیمجراحیعملانجام-3
پزشکسهم%50غیرپزشکیادستیارمسئولیتباو%80مستقیمنظارتبامیشود،
بودخواهد

.باشدمی%50پزشکنظارتباو%100پزشکتفسیرباتشخیصیاقدامات-4



.  گروه پزشکان به صورت پلکانی تعلق می گیرد2پرداخت عملکردی به 

اهر  سهم پزشک و دندانپزشک متخصص، فلوشیب و فوق تخصص درمانی، هیأت علمی و داروساز ب1گروه 
رابطه استخدامی  

سهم پزشک پاره وقتسهم پزشک تمام وقتکارکرد به میلیون ریالردیف
1100-080%45%
2200–10060%40%
3300–20050%35%
4400–30040%30%
%30%35به باال5400

پزشکان عمومی دندانپزشک عمومی و داروساز با هر رابطه استخدامی

سهم پزشک پاره وقتسهم پزشک تمام وقتکارکرد به میلیون ریالردیف
150-080%65%
2100–5060%55%
3150–10050%45%
4200–15040%35%
%30%35به باال5400



جزء حرفه ای % 60در ساعات غیراداری ( غیر از خدمات)اعمال جراحی اورژانس -5
کارکر پزشک  محسوب می شود

جزء حرفه ای کارکر پزشک   % 90( 14الی 8)ویزیت پزشکان در نوبت کاری صبح -6
محسوب می شود

جزء حرفه ای کارکر پزشک   % 100( 20الی 14)عصرپزشکان در نوبت کاری ویزیت 
محسوب می شود

جزء حرفه ای کارکر پزشک   % 100( صبح8الی 20)شبویزیت پزشکان در نوبت کاری 
%100شودوایام تعطیلمی محسوب 

جزء کارکرد  % 20با قبول مسئولیت متخصص استخدامی زایمان طبیعی فاقد رابطه 
پزشک محسوب می شود



ضریب کیفی عملکردامتیازپرداخت عملکردی -7
%4975تا 
%6080تا 50
%7485تا 61
%8490تا 75
%100100تا 85

جزء حرفه ای به عنوان % 2دستیار فوق تخصص و فلوشیب و متخصص ( کارآموزان)-
کمک  

بابت دستیاران طرح یکماهه همانند پاره وقت پرداخت می شود-

لیست  –قاصدک –تایید شده بابت محاسبه جزء حرفه ای Hisمورد نیاز مدارک 
پرداخت و ضمائم 

وخدمتنوعامتیازوتحصیلیمدرکامتیازبهتوجهبا%27/5کارکنانسهم-
.گرددمیتقسیممستخدمخدمتازرضایت



3رضایت از خدمت از صفر تا نوع خدمتمدرک تحصیلی
کادرپرستاری و مامایی 3فوق لیسانس

ووابسته
3تا مدیر بیمارستان  1/6

2/8تا رئیس خدمات پرستاری1/6کادرمالی2/5لیسانس
سایرکادر 2فوق دیپلم

اداری،کارگزینی،انباردار)
...(و

2/8سرپرستاران اورژانس1/2

2/7هسرپرستاران بخش ویژ3تا مدیر بیمارستان1/5دیپلم
2/6سرپرستاران بخش2/8تا رئیس خدمات پرستاری1زیردیپلم

2/5سوپروایزر2/4تا سوپروایزر
2/7مسئول مالی2/6تا مسئول امور مالی

2/4پرستار اورژانس2/3تا مسئول امور اداری
2/5پرستاربخش های ویژه2/1تا ماما ها  

2/1پرستار سایر بخش ها2/4تا پرسنل پرستاری اورژانس
2سایر واحدها

2/4امور اداریمسئول 

توسط روسای بیمارستان طبق روال قبل ممنوع% 2هزینه از محل 95/9/6هیأت : نکته
مگر با تایید رئیس دانشگاه 



جزء حرفه ای با گزارش و هر بیمارستان و تایید % 1/5: سهم اورژانس پیش بیمارستانی% 1/5-
95/4/28مسئول درآمد دانشگاه و تایید معاونت درمان دستورالعمل 

:  امتیازات

کاردانی  ، 2/5مرتبط ، کارشناسی 3ارشد :)مدرک -( 3، عملیاتی 2، دیسپچ 1ستادی : )جایگاه -
( 2مرتبط

،جاده ای 1شهری:)ایمنطقه ضریب -(  0/1ساعت 8هر )کاری روز +0/25سال هر :سابقه -
(3، جاده ای غیربرخوردار2برخوردار

امتیاز100امتیاز، صفر الی 5تا 0/6از : رضایت از خدمت توسط مسئول مستقیم

امتیاز0/1ماموریت 3، مأموریت جاده ای امتیاز0/1مأموریت 7مأموریت شهری : عملکرد ماهانه

1:امتیاز رتبه 

پرسنل هم تراز% 60خدمات و نیروی شرکتی معادل سهم 



96/1/1ازاجرا)18نسخه(خانوادهپزشک)پزشکانکارانهپرداختمکانیسم

شبتعدادجمعیت،ماندگاری،سهممحرومیت،سهم:پزشکبرکارانهتاثیرگذاراجزاء
،لیتمسئوحقوحضورضریبعملکرد،ضریبیادهگردشی،پراکندگیسهمبیتوته،

ماهسهازبعد%30وماهپایان%70کارانه،وکارگزینیحکمدوقسمتبهپرداختی

حداقلبا2تا1ازمرکزبخش،شهرستان،دانشگاه،محرومیتضریبمیانگین-1
17،446،000حداکثرواضافهریال97460افزایش0/01ازاءبهوریال7،700،000

دستورالعملجدولطبق.باشدمیریال
%50کشورکل،%70دانشگاه،%85شهرستان،%100مرکز:ماندگاریسهم-2

و1،188،000حداقل1محرومیتحداکثروحداقلطبقوشدهمحاسبهسالبهسنوات
شودمیاضافه14960افزایش0/01ازاءبه



و7425مبلغ1محرومیتبا(نفرهزار20زیرشهرروستاو)پوششتحتنفرهرازایبهجمعیت-3
شودمیاضافهریل93.5افزایش0/01هر

پزشکدووریال660،000پزشکتکترتیببه1محرومیتباجدولطبق:بیتوتهشبتعداد-4
0/05ازاءوبه1650،000روزیوشبانه1320،000معینومراکز990،000بیشتروپزشکسهو770،000

شدخواهدمحاسبهاضافه33،000باهرردیفافزایش

نفر2000باالیوهفتهدربار1نفر2000ازکمترجمعیتباروستابابت:دهگردشییاپراکندگیسهم-5
یکبارماه3سیاریروستاهایویکبارماههرقمرروستاهایوهفتهدربار2

شوداضافهریال2992افزایش0/01باوواحدهرازاءبهریال237600مبلغ1محرومیتضریببا
ریال83.5افزایش0/01و7700خاکیکیلومترهربابت1محرومیتضریببا



ریال83.6افزایش0/01و5500آسفالتکیلومترهربابت1محرومیتضریببا

100*(امتیازاتمجموع/شدهکسبامتیازات):عملکردضریب-6

افزایش%1ازاءبهوگرددمیثبت1برابرعملکردضریب%90امتیازکسب:تشویق

شودمیاضافهعملکردضریببه2%

شودمیلغوسبب%40عملکرد:تنبیه

ماهروزهایتعداد/حضورروزهایتعداد:حضور-7

شودمیاضافهمبلغسرجمعبهکل%4تامسئولیتحق-8

کپزشکارانهوبودخواهددهگردشیاحتساببدونجانشینپزشککارانه:تبصره

باشدمیغیرطرحیپزشکان%80آورپیاموطرحی



:پزشکپرداختمحاسبهفرمول
(محرومیت+ماندگاری+(جمعیت*ریالK+)پراکندگی*)عملکردضریب*]حضور+بیتوته

مامابهپرداخت
1،375،000کارشناسوریال1100،000کاردانشودمیشروع1با:محرومیتسهم-1

دارنداینازریال38500دوهرافزایش0/01ازاءوبهریال
وکاردانریال220،000معادل1بابتومحاسبهسالبهسنوات:ماندگاریسهم-2

شودمیاضافهریال7700افزایش0/01وکارشناس275،000
کاردان1محرومیتبا(نفرهزار20زیرشهروروستا)پوششتحتنفرهر:جمعیت-3

شدخواهداضافهریال66افزایش0/05باو462کارشناسو374
سیاریقمروروستاهایباشددرپزشکهمراهبایستی:دهگردشی-4

پراکندگیسهم=(پوششتحتواحدتعداد+فواصلمجموع)*دهگردشیضریب



میاضافهعملکردضریببهدوصدممعادل%1هر%90ازپیشو1%90:تشویق:عملکردضریب-5
شودمیلغو%40:،تنبیهشود

ریال5500افزایشصدم5هر330،000کارشناسو275،000،کاردان1محرومیت:بیتوتهشب-6
شودمیاضافه

شودمیاضافهپرستاریخدمات%5وداروییخدماتبابت%10تااضافیخدمات-7
:تبصره

انشهرستماماهایالزحمهحقمیانگینمتوسطمعادلجایگزینعنوانبهقراردادیمامایالزحمهحق-
شودکسرمیویحقوقاز2/30غیبتروزهر-
استنفر7000ماماجهتجمعیتسقف-
اضافهحضورروزهایبهجمعهوتعطیلروزهای)ماهروزهایبرتقسیمحضورروزهایتعداد:حضور-8

(شودمی
(جمعیت*K+)پراکندگی+اضافیخدمات*)عملکردضریب]*حضور+بیتوته=الزحمهحق
([محرومیت+ماندگاری+)

خاکی
کارشناس

کاردان-خاکی راه اسفالت  
کارشناس

راه
اسفالت کاردان

هر
واحد کارشناس

هر
واحد کاردان

ضریب محرومیت

5500 4400 4950 3850 18333 14666 1



ریال1،512،000بهداشتکارو1،728،000دندانپزشکمحرومیتافزایش0/05هرو
شودمیاضافه

:دریافتیمبلغمحاسبهنحوهودقیقهبهشدهزمانبندیجدولطبقخدمات

متوسطمبلغ*((دقیقهبهخدماتزمانمجموع)(/240*کاریتعدادروزهای))
دریافتی

.باشدمیغیرطرحیدندانپزشکاندریافتی%80آورپیاموطرحیپزشک-
نظراستمدتعطیلغیرروزهایتعدادکاریروزهایمجموع-

متوسط دریافتی بهداشتکار متوسط دریافتی دندان پزشک ضریب محرومیت

3024000 6912000 1



-100(* مجموع امتیازات/ امتیازات کسب شده=)ضریب عملکرد
معادل دوصدم به  % 1به ازای هر % 90می باشد و بیش از 1امتیاز، عملکرد % 90: تشویق

لغو قرارداد % 40عملکرد: تنبیه. عملکرد اضافه می شود
 اس  پرستار، بهیار، کاردان و کارشن)سایر تیم سالمت : سایر نیروهای بهداشتی : 65ماده

متراز  معادل نیروی پیمانی ه( بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریها، بهداشت محیط و حرفه ای
ه پرداخت می شود مجاز به پرداخت کارانه نیستند و بابت خدمات خارج از ساعات اداری اضاف

کار پرداخت می شود

 ل پرسن( بهورزان، نیروهای مرکز خدمات به غیر از ماما و پزشک)کارانه سایر نیروها، : 66ماده
سرانه طبق دستورالعمل % 4ستادی مرکز بهداشت شهرستان، مرکز بهداشت استان از محل 

شود باتوجه به جمعیت تحت پوشش مبلغ مشخص شده ابالغی تسهیم می 
97افزایش در سال 1/12وباضریب

97مبلغ کارانه پزشک وماما در سال 8/3افزایش97/11مورخ18658بخشنامه-










