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(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  



   معامالتی مالی نامه آیین 45 ماده طبق کارپردازی اسناد کنترل و تنظیم
   :کاال خرید

  انبار رسید فاکتور، درخواست، :مدارک
   (مجاز امضاهای و تقریبی فی تعداد، و کاال نام تاریخ، شماره،) درخواست :شرایط
 نام خریدار، نام فروشنده، تماس وتلفن آدرس فروشنده، نام به سربرگ دارای) فاکتور شرایط

  از بعد تاریخ و داشته همخوانی درخواست با تعداد و همخوانی فی با و مشخص و گویا کاال،
 و مهر و فروشنده امضا و مهر شود، حاصل )فی* تعداد (از که مبلغ جمع مجاز، فی درخواست،

   (.باشند داشته ثبت شماره حتما ها شرکت و نباشد مخدوش نازلترین، مهر و کارپرداز امضا
 روز 2 تا 1 حداکثر یا فاکتور با همزمان) فاکتور از بعد تاریخ ، سریال شماره دارای)رسیدانبار

 پالک اموال (نباشد مخدوش مجاز، های امضا (اموالی 5 کد ،مصرفی 1 کد) کاال کد ،(فاصله
   برسد دانشگاه اموال مسئول تایید به و داشته اموال
 و مجاز امضاهای و رسیدانبار فاکتور، درخواست، مشخصات سند، شماره :رسمی هزینه سند
 باشد یکی فاکتور با مبلغ فروشنده امضا و مهر و پرداخت تایید

 



 با دقیقا مبلغ نماینده شماره مجاز، امضاهای اعتبار، محل هزینه، کد :اجزاء:سند نماینده
 باشد فاکتوریکی

 در فی و خدمات نرخ باشد گویا کامال باید کار انجام گواهی انبار رسید جای به :خدمات خرید
  مجاز امضاهای و باشد گویا هزینه انجام و هزینه انجام محل کار انجام گواهی در و فاکتورگویا

 رسید جای به 45 ماده و بند ... و تشریفات هدایا، ها، پذیرایی ها، دعوت شامل ها هزینه سایر
  کامل مجاز امضاهای و مشخص مراسم تاریخ و مناسبت و شود تهیه مصرف صورتجلسه انبار
   باشد تاریخ و شماره دارای و شود
  :نکات

  ارزش بر مالیات گواهی کپی بایستی فاکتور روی افزوده ارزش بر ،مالیات فروش کلی از خرید -
   شود ضمیمه معتبر افزوده

 با فاکتورها بقیه و فروشنده از امضا و مهر 2 اخذ با جزیی مبالغ با فاکتورهایی نقدی، پرداخت -
   حساب به واریز فیش و حساب شماره اخذ

 داشته مطابقت ها نامه نرخ با فی و منطقی و گویا فاکتور در کاال مشخصات و فی و جنس -
   باشد

 



  کارپرداز توسط فاکتور پیش فقره 3 اخذ متوسط معامالت باالی مبالغ با فاکتور -
  تایید و فروشنده آدرس و داشته تاریخ و مشخص و دقیق کاال مشخصات است ضروری
   کارپرداز با مستقیم مسئولیت است الزامی فاکتور پیش اصل ، کارپرداز

 جزء و شود کنترل شده محاسبه افزوده ارزش بر مالیات فاکتور در که اقالمی - :نکته
   نباشد افزوده ارزش بر مالیات قانون 12 ماده های معافیت

 مستقیم تحویل رسید شود می تحویل شخص به مستقیم کاال که فاکتورهایی بابت -
   مجاز امضاهای با شده شنده ضمیمه

  شد خواهد سرشکن انبار رسید اقالم کل به افزوده ارزش بر مالیات هزینه -
  شودو کسر انبار رسید از بایستی باشیم داشته مرجوعی چنانچه دارو خرید فاکتورهای -

 سند ضمیمه و صادر هدایا رسید باشیم داشته هدیه اگر و شود ضمیمه مرجوعی فاکتور
  شد خواهد

  شود دارایی سامانه ثبت بایستی فاکتورها کلیه-
 فاکتورهای تعمیرات ،در در خواست پالک اموال دستگاه مشخص شود  -

 

 



  فنی کارشناس نفر یک است الزم ها آن نگهداری و تأسیسات و ساختمانی معامالت در-:نکته

 نامه آیین 79 ماده طبق .نماید تأیید را موضوع عمرانی های طرح فنی مدیریت نظارت با و مرتبط

  دولتی معامالت در اصل .شود استفاده عمده معامالت در بودجه برنامه صالحیت واجدین فهرست از

  .باشد می دولت صالح/صرفه

 معاونت انتخاب با پزشکی تجهیزات کارشناس نفر یک است الزم پزشکی تجهیزات معامالت در-

   .نماید تایید را موضوع دارو و غذا

  عمل مالک پزشکی تجهیزات کل اداره تایید مورد و صالحیت واجد اشخاص و ها شرکت فهرست

   .بود خواهد

 غذا معاونت تشخیص به مرتبط کارشناس نفر یک است الزم شیمیایی مواد و دارو معامالت در-

 نماید تایید را موضوع ودارو

 دانشگاه انفورماتیک مسئول است الزم ای رایانه افزار نرم و افزار سخت به مربوط معامالت در

   .نماید تایید را خرید موضوع



  وزیران هیأت نامه تصویب و دارایی وزارت اعالم طبق معامالت نصاب

 98سال  97سال 

 تومان 32،800،000 معامالت جزء میلیون تومان 25 معامالت جزء

 تومان 328،000،000 معامالت متوسط میلیون تومان 250 معامالت متوسط

 معامالت عمده

 (انجام با مناقصه)
 328،000،000 از بیش معامالت عمده میلیون تومان 250بیش از

  ، 98 درسال و تومان 375،000 ، 97 سال در که است اموالی کاالی جزء معامالت درصد 1/5

  تومان 492،000



   ( اجاره) قراردادها
 تایید دارای و باشد ثبت وتاریخ شماره و مبلغ و مدت دارای بایستی قراردادها :نکات
   باشد شده مشخص حساب شماره و باشد حقوقی امور

  و هزینه سند مالیات، نرخ استعالم پرداخت، گواهی درخواست، قرارداد، :سند مدارک
  سند نماینده

  قرارداد ماهاینه مبلغ با قرارداد زمانی های بازه در گواهی و درخواست :کنترل موارد
 نکند تجاوز قرارداد کل مبلغ از پرداختی ساالنه مبلغ شود دقت .باشد داشته مطابقت

 ناظر تایید با پرداخت گواهی باشد قرارداد تاریخ و شماره با مالیات نرخ استعالم -
   باشد قرارداد

 اگر قرارداد در مندرج شرایط به توجه با باشد رسیده اتمام به قرارداد مدت چنانچه -
   شد خواهد پرداخت باشد تمدید قابل

 



 بازه شوددر می پرداخت مصرفی قبوض سند اگر شود کنترل مستاجر و موجر تعهدات -
   باشد می موجر عهده به کلی تعمیرات و عوارض قبض ضمنا و باشد قرارداد زمانی

 

 مصرفی قبوض اسناد تهیه نکات

 پرداخت یا بانک پرفراژ با اصلی قبوض و قبض هر اشتراک شماره با درخواست :مدارک
   مجاز امضاهای و پرداخت گواهی و اینترنتی

  موارد ، (گاز و برق و آب قبوض در) نباشد خراب کنتور باشد، بدهی دارای نباید قبوض-
   نباشد قبض در غیرعادی

   باشد المثنی نباید قبوض -
   باشد قرارداد زمانی بازه در بایستی نیست دانشگاه نام به که قبوض -
 زمانی بازه پرونده، شماره پرداخت، شناسه قبض، شناسه کنترل با قبوض سامانه ثبت-

 شود می انجام قبض مبلغ قبض،
 مالی مدیریت در زیدآبادی آقای توسط قبوض سامانه تایید-



   مسئولیت و حوادث و سوزی آتش بیمه پرداخت اسناد

 ، شود کنترل نامه بیمه در قرارداد طبق تخفیف شود، مشخص تخفیف درصد و قرارداد

  شود سند ضمیمه شده تایید نامه بیمه کپی

 مسئولیت بیمه وبابت.شود کنترل بیمه عنوان و نامه بیمه شماره و نامه بیمه زمانی بازه

 لیست با ها نامه بیمه .شود مشخص رئیسه هیات مصوبه طبق پرداختی درصد

   .باشد می شمول از خارج مسئولیت اعتباربیمه محل و شود کنترل شده درخواست

 



 سودمدیریتی قراردادهای

   :انسانی نیروی تامین قراردادهای .1

 شرکت، درخواست اداری، امور توسط تحصیلی مدارک با افراد کارکرد گواهی ، هزینه سند نماینده، :مدارک
 اجرایی واحد رئیس تأیید به پرداخت گواهی

 سامانه و کار انجام حسن مالیات، و بیمه فیش بیمه، پرفراژ با بیمه لیست بانک، تایید با حقوق پرداخت لیست
 دارایی

 با اقالم) کار قانون طبق پیوست آنالیز یا هرفرد به پرداختی اقالم کلیه :حقوق پرداخت لیست رسیدگی نحوه
  بودن مشمول قرارداد ابتدای در پرسنل اوالد و مندی عائله و داشته مطابقت (تجربه و تحصیلی مدرک به توجه

  قبل ماه با ها مغایرت کلیه بعد های ماه در و .شود تایید و کنترل بایستی (سال 18 کارکردوفرزند روز 720)
 عناوین تحت ساالنه و ماهانه ریالی سقف در آنالیز طبق ها پرداخت کلیه و شود ضمیمه مستندات بایستی

   .شود کنترل پرسنل مالیات و بیمه غیرمشمول و بیمه مشمول اقالم .باشد قرارداد در شده مشخص

 می محاسبه قرارداد طبق) مدیریتی سود + %23 بیمه + حقوق هزینه جمع :شامل بایستی شرکت درخواست
  .باشد (مدیریت سود %9 فقط که) افزوده برارزش مالیات (+شود

 همین به دارایی سامانه ثبت)باشد می افزوده برارزش مالیات .2 وضعیت صورت ناخالص.1 :شامل هزینه سند

   (شود می انجام شکل



   :تاسیسات قرارداد-2

 بابت اینکه عالوه به شود رعایت بایستی انسانی نیروی تامین قراردادهای موارد کلیه

 فنی دفتر تایید به بایستی که شود می پرداخت قرارداد طبق شرکت به ثابت های پرداخت

 کلیه) شده مشخص شرکت برای قرارداد پیوست طبق که وظایفی و تعهدات ضمناً .برسد

 فاکتور باشد می شرکت تعهد در که وظایفی بابت و شود کنترل (دستمزدها و ها اجرت

 باشد شرکت وظایف در قصور و قرارداد ناظر نظر طبق چنانچه و نشود پرداخت جداگانه

   .شود اعمال جرایم قرارداد طبق

   :توزیع و طبخ قراردادهای .3

  قرارداد آنالیز طبق پرداخت کنترل و انسانی نیروی تامین قراردادهای مدارک تهیه ضمن

 .برسد قرارداد ناظر امضا به و تهیه قرارداد طبق نیز کار کنترل های لیست چک بایستی

   .شود اعمال جرایم قرارداد طبق نرسد نصاب حد به شده کسب امتیاز چنانچه



  قرارداد این در پیمانکار به دانشگاه پرداخت نحوه در 2 و 1 مورد با قرارداد این تفاوت

  لیست و باشد می (پیمانکار مناقصه در شرکت پیشنهاد) پیوست آنالیز طبق پرداخت

  .شود می محاسبه  بیمه و .شود تنظیم کار قانون طبق بایستی پرسنل به پرداخت

 پرس اولیه مواد قیمت و ها پرس تعداد به توجه با آشپزخانه اولیه مواد خرید قراردادهای

 12 ماده طبق است افزوده ارزش از معاف که شود تهیه اولیه مواد فاکتور بایستی غذا های

   افزوده ارزش بر مالیات قانون

  اقالم بعضی قرارداد قالب در چه و فاکتوری صورت به چه خرید بابت است توضیح به الزم

 مندرج افزوده ارزش با را کاال بهای (دانشگاه) کننده مصرف که ... و غ دو و ماست مثل که

 %9 نبایستی و است اشتباه پیمانکار به افزوده ارزش %9 پرداخت کند می پرداخت کاال در

  شود محاسبه



   (اجرت) مصالح بدون غیرعمرانی های قرارداد

  طبق پرداخت شرایط – حقوقی دفتر تایید و تاریخ و شماره با شده تایید قرارداد -مدارک

  قرارداد طبق کسورات – قرارداد کل مبلغ کنترل و ماهیانه مبلغ قرارداد زمانی بازه -قرارداد

  گواهی با افزوده ارزش بر مالیات -%16/6666 اجتماعی تامین بیمه (% 10 کار انجام حسن)

 شده تایید وضعیت صورت قرارداد در مندرج شرایط طبق قرارداد ناظر تایید با گواهی معتبر،

 قرارداد شرایط طبق باشد پیمانکار طرف از کار انجام در قصور چنانچه – قرارداد موضوع بابت

 لیست و قرارداد ناظر و بانک تایید با حقوق پرداخت لیست .شد خواهد کسر و محاسبه جریمه

   پیمانکار و ناظر تایید با شده پرفراژ بیمه

  کار مدت و (جزیی مبالغ) جزیی کارهای بابت (قرارداد بدون) فاکتور با دستمزدی کار انجام

 .است الزامی قرارداد اینصورت غیر در .باشد روز 14 زیر 73 ماده نامه آیین طبق بایستی



   عملیات خاتمه و قرارداد انعقاد از پس کارفرمایان ای بیمه تکالیف

   اجتماعی تامین به پیمانکار به قرارداد  ابالغ با همزمان قرارداد از نسخه یک ارسال-1

  عمرانی آن اعتبار محل و شده منعقد مدیریت سازمان پایه فهرست برمبنای قرارداد که صورتی در -2
   ذیل شرح به بیمه حق محاسبه :باشد

  (طرح اعتبار محل از %5 و پیمانکار سهم % 1/6) درصد 6/6 اجرایی قراردادهای درمورد 1-2

 از %12 و مشاور صورتحساب از3/6%) %15.6 ماخذ با مشاور مهندسین قراردادهای مورد در 2-2
  (طرح اعتبار محل

  پیمانکار قسط آخرین و کل بهای %5 باشد عمرانی های طرح شرایط فاقد قرارداد که صورتی در -3
 شود می اجتماعی تامین حساب مفاصا ارایه به موکول

  قرارداد پایان در کارکرد کل ناخالص مبلغ اعالم -4

  (خاتمه و شروع تاریخ) قرارداد اجرای دوره اعالم -5

   مصالح تهیه بابت عمرانی قراردادهای مورد در گواهی -6



   :غیرعمرانی پیمانکاری قراردادهای

 (کارفرما عهده به مصالح) ناخالص از %16.666 باشد می دستمزد که صورتی در

  ناخالص از%7.7777 باشد پیمانکار عهده به مصالح چنانچه

   (پژوهشی و تحقیقاتی قراردادهای) :خاص قراردادهای

  بیمه حق که باشد دولتی های سازمان و وزارتخانه به وابسته علمی مراکز قرارداد مجری چنانچه-
  ای بیمه حق باشند می اجتماعی تامین مشمول کارکنان فاقد یا کرده پرداخت را خود کارکنان
 شود می صادر مفاصاحساب شود نمی مطالبه

 دفاتر طبق بیمه حق باشد حقوقی شخصیت دارای خصوصی موسسات قرارداد مجری چنانچه-
 محاسبه ها آن کارکرد ناخالص %7 مأخذ به باشد قانونی دفاتر فاقد اگر شود می محاسبه قانونی

 شود می

 و بیمه از معاف جمعی دسته نفر چند یا یک حقیقی شخصیت با پژوهشی قراردادهای-
   شود می صادر بیمه حق دریافت بدون مفاصاحساب



  : ای رایانه خدمات ارایه و افزار نرم تهیه و حسابرسی قراردادهای

  و وصول قانونی دفاتر طبق هستند قانونی دفاتر دارای که کامپیوتری و حسابرسی موسسات
 %16.6666 اینصورت غیر در شود، می صادر مفاصاحساب

   :تعمیرات و ساخت قراردادهای

   شود انجام مربوط کارگاه در پیمانکاری عملیات و بوده تولیدی کارگاه دارای چنانچه

 مفاصا و وصول قانونی دفاتر از باشند داشته قانونی دفاتر و بوده حقوقی شخصیت دارای چنانچه
 شود می صادر حساب

  شخصیت دارای پیمانکاران مورد در شود می محاسبه بیمه  یا%7.777 ماخذ به غیراینصورت در
   منوال همین نیز حقیقی



   پرسنل حقوق سند
 های فرم – حقوق سرجمع لیست – هزینه سند نماینده – تعهدی سند – انتهای تا ابتدا از ضمائم
 معوقه های لیست و بیمه پرفراژ با پرسنل لیست و فیش) اجتماعی تامین بیمه) قانونی کسورات ، خزانه

 به و کسورات سرجمع لیست ، (درمانی خدمات بیمه شده تایید لیست مالیات، فیش ، (بیمه تایید با
 مساعده لیست مبالغ، تائید با کند می کفایت بانک نامه کسور سایر بابت .شود ضمیمه کسور، سایر ترتیب

 های لیست از بعد و شود ضمیمه پرسنل مغایرت های لیست آن از بعد .شود ضمیمه دریافتی اضافه و
 احکام لیست هر روی که حقوق سند اول به آخر صفحه از ترتیب به و حقوق صفحه ،آخرین مغایرت

 دارند روز 30 زیر کارکرد که افرادی و شود ضمیمه دارند معوقه که افرادی بابت ماه آن شده تغذیه
   .شود ضمیمه مدرک
 – است کسورات سرجمع نماینده لیست با کسور سایر کنترل .است خزانه فرم با قانونی کسورات کنترل

 به توجه با حکم شرح و شود  کنترل حقوق با حکم مبلغ و شود می کنترل معوقه افراد احکام بابت و
 احکام در مثال .باشد داشته مطابقت سند تاریخ با صدور تاریخ و شود می کنترل معوقه مبلغ با اجرا تاریخ

 تواند می شده اضافه  مبلغ حدود رتبه یا طبقه ارتقاء در و باشد اوالد در افزایش مورد فقط اوالد برقراری
 و باشد می دولت سهم ششم فصل تغییرات کنترل جهت مغایرت های لیست .باشد کنترل مبنای

 در جدید حکم که افرادی قبلی حقوق وهمچنین شده وارد یا خارج حقوق لیست از که افرادی همچنین
 .شود می کنترل دارند جاری ماه

 صندوق حوادث، بیمه درمانی، خدمات بیمه مبلغ – ها مالیات جدول با مالیات :قانونی کسورات کنترل
   .شود کنترل قوانین طبق بازنشستگی کسور در اول ماه مقرری کارکنان ذخیره



 حقوق

 مستمر های العاده فوق و ثابت حقوق :ک خ ق 106 ماده کسور مشمول های العاده فوق

 تطبیق تفاوت مدیریت، شاغل، ، شغل :ثابت حقوق

   امنا هیأت جذب اشعه، جذب، ، ( ک خ م) ایثارگری کار، سختی :مستمر های العاده فوق

 بازنشستگی %9 کسر از بعد قدیم حقوق به 106 ماده حقوق افزایش :اول ماه مقرری

 جذب، العاده فوق مخصوص، العاده فوق حقوق، :علمی هیات کسور مشمول های العاده فوق

  ویژه العاده فوق و اشعه و العاده فوق

 جدید به نسبت قدیم مخصوص العاده فوق +حقوق افزایش :علمی هیات اول ماه مقرری



م خ )ضریب حقوق شاغلین 
 (ک

 حداقل حقوق   

 (م خ ک)
 ضریب حقوق هیات علمی  

 مبلغ سال   مبلغ سال   مبلغ سال

96 1695   96 6600000   96 24144 

97 1797   97 7861000   97 25593 

98 2120   98 15630000   98 30200 

  (ک خ م) 66 و 65 ماده 210 اوالد و 810 مندی عائله امتیاز

810 :97 سال × 2120 = 210 : 98 سال       1717200 × 2120 = 445200 

  (پیمانی رسمی،) امتیاز 150 کارکنان انداز پس

   318000 :98 سال       269550: 97 سال

 بازنشستگی کسور مشمول درمانی خدمات بیمه

 %3 دولت سهم و %2 دستگاه سهم ،%2 کارمند سهم



 98 سال 97 سال  

 484000 440000 (2)تبعی مبلغ

 592556 537778  (3) تبعی مبلغ

   کوثر بیمه با قرارداد 98 سال در دانشگاه قراردادی پیمانی، رسمی، پرسنل عمر بیمه

   شده کسر و محاسبه فروردین در ماهه 15 ریال 370000 کارمند سهم

 شده کسر و محاسبه فروردین در ماهه 15 ریال 370000 دستگاه سهم

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

 ریال 8450000: 98حداقل حقوق مشمولین نظام هماهنگ سال 

     عائله مندی   5حقوق پایه تبصره 

 خوارو بار اوالد عائله مندی سال   مبلغ سال

96 9299310   97 503160 100632 1100000 

97 11112690   98 593600 118720 1900000 

98 15168810     



 حق مسکن با مصوبه هیات امنا 

 :  قانون کار

 98سال  97سال   

 15،168،810 11،112،690 حداقل حقوق

 400،000 400،000 حق مسکن

 1900،000 1،100،000 خواروبار

 1،516،881 1،111،269 اوالد

 23333ماهانه و روزانه700،000 510،000 پایه سنوات

  106،181،670مبلغ 98 سال) اجتماعی تامین ماهانه سقف و حداقل برابر 7 حداکثر
   (ریال

 به اشتغال منحصراً یا سال 18 زیر فرزند و کارکرد روز 720 :کار قانون طبق اوالد حق
   کارافتاده از یا تحصیل،

 و .شود می لحاظ ماموریت کاری، اضافه سنوات، پاداش، عیدی، محاسبه در سنوات پایه-
   .باشد می مبنا و ثابت مزد جزء



 م .م.ق 84ماده  98مالیات حقوق در سال 

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

 نسبت به مازاد  

 %10 68،750،000تا  27،500،000از 
 %15 96،250،000تا  68،750،000از 
%20 137،500،000تا  96،250،000از   

 %25 192،500،000تا  137،500،000از 
 %35 به باال 192،500،000از 

  97معافیت در سال 

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

 مازاد  

 %10 92،000،000تا  23،000،000از 

 %15 115،000،000تا  92،000،000از 

 %25 161،000،000تا  15،000،000از 

 %35 به باال  161،000،000از 



 

 : اضافه کار 

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

176 

 (اضافه کار: )مشمولین قانون نظام هماهنگ

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

160 

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

7/33 ×   

 ریال 96573: بدون پایه سنوات هر ساعت 98حداقل در سال 

گواهی تایید شده توسط امور اداری و رئیس واحد و تایید سقف ساعتی هر واحد و لیست پرداخت و : 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 بیتوته 1نحوه محاسبه . مصوب دستگاه قابل پرداخت است

 .می باشد 98ریال درسال  15،630،000بابت مشمولین خدمات کشوری حداقل مزایا -1

 1 

 20 
×15,630,000 +

 1 

 50 
( کسور مشمول جمع −15،630،000) 

می ( ریال 8،450،000) 98بابت مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت حداقل حقوق در سال 
 ( 5تبصره . )باشد

 1 

 20 
× 8،450،000 +

 1 

 50 
( کسور مشمول جمع −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* 



کیلومتر و بابت مأموریت با بیتوته خارج از شهرستان باشد و در  30خارج از وظایف و حداقل : شرایط پرداخت
 (  بدون بیتوته)پرداخت خواهد شد % 50صورت عدم توقف شبانه 

 : قانون استخدام کشوری 39تسهیالت 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 باشد 50بابت 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 بود 2500به 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

در هنگام اعزام به مراکز آموزشی یا اعزام به مرخصی استحقاقی باید تامین شود با  : 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 می  44اضافه کاری مازاد به 

 شود

 .  عیدی ساالنه به پیام آور تعلق نمی گیرد، و از حقوق و مزایای پیام مالیات کسر نمی گردد: 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 دستگاه 445200 :  اوالد

   4380000 :خوراک

   6360000 :  پوشاک



  65669کمک هزینه ازدواج و فوت تصویب نامه 

 ضریب سال *  6500نحوه محاسبه    

 13،780،000: 98      1،680،000: 97    11،017،500: 96: مبالغ به سال

پرداخت کمک هزینه ازدواج و فوت به طرحی مجوز قانونی ندارد و مشمولین وزارت کار تابع مقررات خود هستند و پرداخت 
 .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 کارمند  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 پرداخت 3.
 بالمانع 

 بعد از فوت مستخدم به فرزند قابل پرداخت است مشروط به اینکه فرزند کارمند نباشد4.

 سقف تعداد فرزند حذف شد5.

 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 تعلق نمی گیرد1.

 درصورت فوت ورثه بالفصل تحت تکفل به مستخدم شاغل و بازنشسته تعلق می گیرد2.

تامین اجتماعی و تصویب نامه سازمان مدیریت نیز قابل پرداخت  84به مستخدمین پیمانی طبق ماده 3.
 است

 :  افراد تحت تکفل

 زوجه متوفی 1.

 زوج در صورت مجوز از کارافتادگی  2.

 سال به استثنا فرزندان از کا رافتاده  20فرزند ذکور تا 3.

 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 باشد 720شرط پرداخت کمک هزینه فوت و ازدواج در تامین اجتماعی : نکته



 پاداش پایان خدمت 

 :  قانون خدمات کشوری حقوق ثابت 66و  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

فوق العاده ایثارگری، فوق العاده سختی کار و فوق : فوق العاده های مستمر 76و طبق ماده 
 العاده شغل فوق العاده جذب هیات امنا فوق العاده جذب 

به کارمند بازنشسته به ازاء : آیین نامه غیرهیات علمی 102ک و ماه .خ.ق  197طبق 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 شد 1



 از اند نموده دریافت بازخریدی وجوه آن ازاء در که کارمند خدمت سابقه از قسمت آن -

 خانواده پزشک قرارداد صورت به خدمت از قسمتی که پرسنلی)شود می کسر خدمتی سنوات

   (اند بوده

 یکماه معادل خدمت سال هر ازای به شود می بازنشسته که علمی هیات به :79 ماده طبق

 (شود می پرداخت سال سی حداکثر) کسور مشمول مزایای و حقوق آخرین

 بازنشستگی کسور مشمول97/11 تاریخ از ایثارگران جامع طرح ایثارگری العاده فوق : نکته -

 نیست

 گیرد می تعلق امنا هیات جذب و سایر و پایه حقوق به :سنوات حق 5 تبصره پرسنل به -

 گیرد می تعلق امنا هیات جذب و سنوات پایه و پایه حقوق قراردادی پرسنل -



 خدمت پایان پاداش پرداخت مشمول باشد داده استعفا مستخدم چنانچه :نکته
  و محاسبه بازنشستگی کسور وجوه و شود می پرداخت مرخصی مانده فقط نیست

 شود می بازپرداخت

  شود فسخ قرارداد دانشگاه توافق با قرارداد اتمام زمان در پیمانی پرسنل چنانچه -
 شود می پرداخت مستمر مزایای و حقوق ماه 1 خدمت سال هر ازای به

 دستورالعمل براساس کارمندان بازخریدی علمی غیرهیات نامه آیین 112 ماده -
 ممنوع شده بازخرید پرسنل جای به کارگیری به هرگونه و بود خواهد امنا هیات

 باشد می



- روز 45 خدمت سال هر ازا به علمی هیات اعضا سنوات بازخرید بابت نامه آیین 78 ماده
 کرده تعیین را کارکنان خدمت پایان پاداش سقف 97 سال در بودجه تلفیق کمیسیون

   سال هر (ک خ ق) 76 ماده حقوق حداقل برابر 7 معادل

  از خارج پرداخت هرگونه و شده اعالم نیز 98 و 97 بودجه قانون 2 بند 12 تبصره در
   .است عمومی اموال در غیرقانونی تصرف حکم در مشابه عناوین و قانون این ضوابط

   (246 و 245 )97/1/28 مورخ 50 الی 49 شماره به اداری عدالت دیوان عمومی هیأت رای

 مستمر ( خ ق 68 ماده 10 بند) ویژه العاده فوق و (خ ق 78 ماده) تطبیق تفاوت :موضوع
 ق 107 ماده به بنا ندارد قانونی وجاهت خدمت پایان پاداش تعیین در آن احتساب و نبوده

  ک خ

 :97/7/1 مورخ م/200/13565/240 شماره به منابع مدیریت و توسعه قضایی معادن دستور
  کسور مالک پاداش موضوع بودجه قانون 12 تبصره الف قسمت 2 بند به توجه با

   .باشد می پاداش در احتساب قابل 97 سال پایان تا لذا شده اعالم بازنشستگی



 رفاهی های کمک

 برنامه شاغلین وزارت توسعه93/5/13 .د/209/1457 بخشنامه و95/1/29 . ت/193 نامه طبق 

  3 تبصره نیروهای به که مزایایی 2 ماده 3 تبصره دستورالعمل مشمولین روستایی خانواه پزشک

  .گیرد می تعلق نیروها این به ( ... و کودک مهد مسکن،) شود می پرداخت 2 ماده

  کارکنان به شده تصویب علمی غیرهیات کارکنان جهت امنا هیأت مصوبه طبق مسکن حق

 و شود می پرداخت سال در کارکرد تناسب به خارجی اتباع و تبصره قراردادی پیمانی رسمی،

 مأموریت به شودو می کسر نسبت به (العالج صعب و زایمان بجز) ماه 1 به مازاد استعالجی

 بدون غیبت،) همچنین و گیرد نمی تعلق پانسیون از کنندگان استفاده و وقت تمام آموزشی

  .نمیشود محسوب کارکرد جزء (بانوان وقت نیمه کاری، تقلیل حقوق،



 انجام که کارکنانی تمامی 15 شماره دستورالعمل و رئیسه هیأت مصوبات طبق :لباس حق

 تبصره طرحی، پیمانی، رسمی،) .گردد می پرداخت باشد سازمانی پست مبنای بر ها آن وظیفه

   (4 تبصره ،5

  .گیرد نمی تعلق وقت تمام آموزشی مأموریت و حقوق بدون مرخصی به -

 کارشناس راننده، رسان، نامه سرایدار، خدمتگزار، پزشکی، فوریت کاردان نگهبان،) (1) طرح

   (حراست و گزینش تحقیق مأمور ای، حرفه بهداشت کارشناس و محیط بهداشت

 اپراتور تکثیر، متصدی دفتری، امور متصدی کتابدار، انباردار، خیاط، تلفنچی،-بایگان (2) طرح

  عمل، اتاق و آزمایشگاه، رادیولوژی، )کارشناس سوپروایزر، پرستار، بهیار، کمک بهیار، پزشک، ،

 کاردان و( سنجی بینایی و تغذیه و دارویی و توانبخشی و مامایی و دارویی امور و بیهوشی

  پزشکی، مدارک  (خانواده بهداشت و ای حرفه بهداشت ها، بیماری با مبارزه محیط، بهداشت)

 ورزش مربی و بهورز ، دندان و دهان کار بهداشت دندانپزشک، پرستاری، خدمات بخش، منشی



 (ماهه6)مبلغ  1طرح  سال
  

 (ماهه 6)مبلغ  سال
 1،610،510 2طرح 95سال  3،221،020 1 95

 1،771،560 2طرح 96سال  3،543،120 1 96

 که معاونین شورای از کارکنان لباس دستورالعمل97/9/11 تاریخ در 97 سال بابت و
   97 سال از اجرا رسید رئیسه هیات تصویب به

 محل مالک و شرایط واجد سازمانی های مدیریت سرپرست کارکنان به لباس :شرایط
 باشد می کارمند خدمت

 مرخصی خدمت، از انفصال حقوق، بدون مرخصی) غیراشتغال رحاالت د کارکنان
   .باشند نمی مشمول ( ... و غیبت وقت، تمام آموزشی های ماموریت زایمان،

 قلم هر مبالغ تا (ماه 6 بابت) شده مشخص شغل هر لباس نوع دستورالعمل این در
 شود اعالم پرداخت جهت



 مقیم پزشکان و محروم مناطق پزشکان ماندگاری از حمایت برنامه دستورالعمل
 سالمت تحول طرح برنامه ها بیمارستان

  پزشکان و تخصص فوق یا فلوشیپ متخصص، پزشکان کلیه :ماندگاری پرداخت شمول
 با وقت تمام صورت به بیمارستانی پیش اورژانس و ها بیمارسان اورژانس در شاغل عمومی
  استخدامی رابطه هرگونه

   :پرداخت نحوه

 ساعت 24 هر ازاء به ریال 3،000،000 مشمول پزشکان گروه همه بابت

 در ریال 5،000،000 مقیمی شب هر ازا به ها بیمارستان در مقیم پزشک به الزحمه حق
 خواهد اضافه عادی های روز الزحمه حق سوم یک تعطیل روزهای بابت و عادی روزهای

   .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 + موظفی معادل آنکال) – ماه در موظفی = کاری اضافه ساعات

 k * اضافی کار ساعات = آنکال الزحمه حق

K  خاص بیماران در تواند می رئیسه میشود،هیات اعالم درمان معاونت توسطk برابر 2 تا 
   .دهد افزایش

  

   98 فروردین و 97اسفند بابت مصوب پزشکان مقیم کشیک و آنکالی نحوه دستورالعمل

  2 ماده .برسد درمان معاونت تایید به – موظفی و اداری ساعات از خارج در خدمات انجام
  (ها بیمارستان آنکال برنامه هماهنگی)

 دارنداز اختیار در نظر مورد رشته در فعال پزشک یک فقط که شهرهایی در – تبصره
 غیر در نباشد ساعت نیم از بیش زمانی فاصله اینکه شرط به ها شهرستان سایر پزشکان

   .دهد پوشش مقیمی صورت به اینصورت



 شودمثالً می استفاده آنکالی برنامه تکمیل جهت یکسان های رشته در پزشکان بعضی از -تبصره
 کاردیولوژی رشته در داخلی پزشک یا اورولوژی رشته در عمومی جراح

  آنکال و مقیم کشیک به مجاز دارند تخصصی دستیار که آموزشی های بیمارستان در -تبصره نکته
 رئیسه هیات تایید با مگر نیستند

 ریاست تایید با بعد به دوم سال از دارند تخصصی فوق دستیاران که آموزشی های بیمارستان در -
 در (12 ماده) نماید خدمت ارایه آنکال عنوان به علمی هیات پزشک و مقیم کشیک به مجاز دانشگاه

 گردد می کسر مقیم پزشک الزحمه حق از آنکال پزشک الزحمه حق برابر اینصورت

 یک برای ساعت 48 از بیش آنکالی برنامه ممنوع بیمارستان دو در زمان هم آنکالی انجام :محدودیت
 به آنکالی الزحمه حق پرداخت ممنوع غیراینصورت در مجاز درمان معاونت تایید با فقط پزشک
  ممنوع مقیم پزشک

 تعیین شود می محسوب معادل کاری ساعت یک آنکالی ساعت 3-6 هر ازاء به :پرداخت نحوه
 است دانشگاه رئیسه هیات عهده به ضریب



 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 آنکالی 4الی  3

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

 ساعت آنکالی 5الی  4

 ساعت آنکالی 6الی  5 :سایر گروه های تخصصی و فوق تخصصی : گروه ج

k× کار اضافه ساعت یک الزحمه حق × معادل آنکالی کار ساعات = آنکالی الزحمه حق  

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

 .از پزشکان قرارداد خرید خدمت که فاقد رابطه استخدامی هستند نیز می توان استفاده کرد: نکته

گواهی کارکرد باتایید مدیر و رئیس بیمارستان و تایید معاونت درمان و : 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 



 قابل ذهاب ایاب بابت هوا و آب بدی و تسهیالت ضریب تا حداکثر مدعو استاد بابت
 مبلغ برابر 2از التدریس حق مبلغ و نباشد کمتر ساعت 4 تدریس است،سقف پرداخت

   .نکند تجاوز متبوع دانشگاه در تدریس ساعت هر
 واحد، 288 عملی واحد، 216 نظری ماهه 4 ترم طول در تدریس ساعات سقف

  واحد 360 کارآموزی
 نظری18/24 = عملی نظری،18/30 = کارآموزی

 بازنشستگی زمان مخصوص العاده فوق+ حقوق بازنشسته علمی هیات التدریس حق
 شود تقسیم 40 به و شده محاسبه التدریس حق پرداخت سال ضریب با

 برابرمبلغ 2 کارمند برای تدریس جهت کارمندان بابت التحقیق حق و التدریس حق
 کار اضافه ساعت

 :مدارک
 تحصیلی مدرک یا کارگزینی حکم.1
 ساعات تایید و ساعات کار انجام گواهی.2

  و شاغلین جهت غیرموظفی ساعات در تدریس
 آموزش توسط تایید

 ضمایم و حسابداری سند .3



 96سال  97 98

 158837 168370 198678 کارشناس 

 196472  208263 245752 ارشد 

 282485  299438 353340 دکتری 

 362069 383799 452887 متخصص 

 مبنای محاسبات

95× سال ضریب + مبنا حقوق ×1.77 ÷40= 

105× سال ضریب + مبنا حقوق ×2.1 ÷40= 

130× سال ضریب + مبنا حقوق ×2.6 ÷40= 

155× سال ضریب + مبنا قوقح ×2.87 ÷40= 



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

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

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

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

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

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

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

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

 درصد شرح خدمات

 %100   1/7/97ویزیت درمانگاه و کلینیک وابسته و مستقل و درآمد ارتقاء ویزیت تا  -1
 %100 (تعرفه ترجیحی مناطق محروم)ماندگاری به جز بخش ثابت  -2
 ICU 30%هتلینگ  -3
 %2 (  فاقد سود)به نرخ خرید ( پروتز)فروش دارو به استثناء لوازم مصرفی پزشکان  -4
 %70تا  30 درآمد آزمایشگاه   -5
 %100 پاتولوژی -6
 %70تا  30 دیالیز و شیمی درمانی -7
 %20تا  10 خدمات سونداژ و تزریقات و پانسمان با نظارت مستقیم -8



  :مقررات

 هیأت درمانی، فلوشیب تخصص، فوق متخصص،) پزشکان به پرداختی ارقام کلیه جمع-1
 شود بیشتر ای حرفه به جزء %60 از نبایدPHD علمی هیأت و عمومی پزشکان و علمی

   .شد خواهد کسر پزشکان پرداختی از نسبت به غیراینصورت در

 می گرفته ای حرفه جزء %97 از البته است ای حرفه جزء درصد 90 پرداخت مبنای -2
 شد خواهد کسر خزانه کسور %3 شود

 پرداخت پزشک به ای حرفه جزء %100 پزشک توسط مستقیم جراحی عمل انجام -3
 پزشک سهم %50 غیرپزشک یا دستیار مسئولیت با و %80 مستقیم نظارت با میشود،
 بود خواهد

   .باشد می %50 پزشک نظارت با و %100 پزشک تفسیر با تشخیصی اقدامات -4



 .  گروه پزشکان به صورت پلکانی تعلق می گیرد 2پرداخت عملکردی به 

سهم پزشک و دندانپزشک متخصص، فلوشیب و فوق تخصص درمانی، هیأت علمی و داروساز باهر  1گروه 
 رابطه استخدامی 

 سهم پزشک پاره وقت سهم پزشک تمام وقت کارکرد به میلیون ریال ردیف

1 100- 0 80 % 45% 
2 200 – 100 60% 40% 
3 300 – 200 50% 35% 
4 400 – 300 40% 30% 
 %30 %35 به باال 400 5

 پزشکان عمومی دندانپزشک عمومی و داروساز با هر رابطه استخدامی

 سهم پزشک پاره وقت سهم پزشک تمام وقت کارکرد به میلیون ریال ردیف

1 50- 0 80 % 65% 
2 100 – 50 60% 55% 
3 150 – 100 50% 45% 
4 200 – 150 40% 35% 
 %30 %35 به باال 400 5



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( صبح 8الی  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 عملکرد امتیاز پرداخت عملکردی  -7

 %75 49تا 
 %80  60تا  50
 %85 74تا  61
 %90 84تا  75
 %100 100تا  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 

 و خدمت نوع امتیاز و تحصیلی مدرک امتیاز به توجه با %27/5 کارکنان سهم -
 .گردد می تقسیم مستخدم خدمت از رضایت



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

 ووابسته

   3تا  مدیر بیمارستان  1/6

 2/8تا  رئیس خدمات پرستاری 1/6 کادرمالی 2/5 لیسانس

سایرکادر  2 فوق دیپلم
 ...(اداری،کارگزینی،انباردار و)

 2/8 سرپرستاران اورژانس 1/2

 2/7 سرپرستاران بخش ویژه 3تا  مدیر بیمارستان 1/5 دیپلم

 2/6 سرپرستاران بخش 2/8تا  رئیس خدمات پرستاری 1 زیردیپلم

 2/5 سوپروایزر 2/4تا  سوپروایزر  

 2/7 مسئول مالی 2/6تا  مسئول امور مالی

 2/4 پرستار اورژانس 2/3تا  مسئول امور اداری

 2/5 پرستاربخش های ویژه 2/1تا  ماما ها 

 2/1 پرستار سایر بخش ها 2/4تا  پرسنل پرستاری اورژانس

 2 سایر واحدها  
 2/4 امور 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

 امتیاز 100امتیاز، 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 



   96/1/1 از اجرا) 18 نسخه (خانواده پزشک) پزشکان کارانه پرداخت مکانیسم
 

 شب تعداد جمعیت، ماندگاری، سهم محرومیت، سهم :پزشک برکارانه تاثیرگذار اجزاء
 ، مسئولیت حق و حضور ضریب عملکرد، ضریب یادهگردشی، پراکندگی سهم بیتوته،

 ماه سه از بعد %30 و ماه پایان %70 کارانه، و کارگزینی حکم دوقسمت به پرداختی

  
 حداقل با 2 تا 1از مرکز بخش، شهرستان، دانشگاه، محرومیت ضریب میانگین-1

 17،446،000 حداکثر و اضافه ریال 97460 افزایش 0/01 ازاء به و ریال 7،700،000
   دستورالعمل جدول طبق .باشد می ریال

  %50 کشور کل ،%70 دانشگاه ،%85 شهرستان ،%100مرکز :ماندگاری سهم-2
 و 1،188،000 حداقل 1 محرومیت حداکثر و حداقل طبق و شده محاسبه سال به سنوات

 شود می اضافه 14960 افزایش 0/01 ازاء به

  



 و 7425 مبلغ 1 محرومیت با (نفر هزار 20 زیر شهر روستاو) پوشش تحت نفر هر ازای به جمعیت-3
 شود می اضافه ریل93.5افزایش 0/01هر

 
  پزشک دو و ریال 660،000 پزشک تک ترتیب به 1 محرومیت با جدول طبق :بیتوته شب تعداد-4

  0/05 ازاء وبه 1650،000 روزی وشبانه 1320،000معین ومراکز 990،000 بیشتر و پزشک سه و 770،000
 شد خواهد محاسبه اضافه 33،000 با هرردیف افزایش

 
 نفر 2000 باالی و هفته در بار 1 نفر 2000 از کمتر جمعیت با روستا بابت :دهگردشی یا پراکندگی سهم-5
   یکبار ماه 3 سیاری روستاهای و یکبار ماه هر قمر روستاهای و هفته در بار 2
 
 شود اضافه ریال 2992 افزایش 0/01 با و واحد هر ازاء به ریال 237600 مبلغ 1 محرومیت ضریب با
   ریال 83.5 افزایش 0/01 و 7700 خاکی کیلومتر هر بابت 1 محرومیت ضریب با 



   ریال 83.6 افزایش 0/01 و 5500 آسفالت کیلومتر هر بابت 1 محرومیت ضریب با

 100 * ( امتیازات مجموع/ شده کسب امتیازات) : عملکرد ضریب-6

  افزایش %1 ازاء به و گردد می ثبت 1 برابر عملکرد ضریب %90 امتیاز کسب :تشویق

 شود می اضافه عملکرد ضریب به 2%

 شود می لغو سبب %40 عملکرد :تنبیه

   ماه روزهای تعداد/ حضور روزهای تعداد :حضور-7

 شود می اضافه مبلغ سرجمع به کل %4 تا مسئولیت حق-8

  پزشک کارانه و بود خواهد دهگردشی احتساب بدون جانشین پزشک کارانه :تبصره

 باشد می غیرطرحی پزشکان %80 آور پیام و طرحی

 

 



   : پزشک پرداخت محاسبه فرمول
 (محرومیت+ ماندگاری+ (جمعیت*ریالK+)پراکندگی*)عملکرد ضریب *]حضور+بیتوته

   ماما به پرداخت
 1،375،000 کارشناس و ریال 1100،000 کاردان شود می شروع 1 با :محرومیت سهم-1

 دارند این از ریال38500 دو هر افزایش 0/01 ازاء وبه ریال

  و کاردان ریال 220،000 معادل 1 بابت و محاسبه سال به سنوات :ماندگاری سهم -2
 شود می اضافه ریال 7700 افزایش 0/01 و کارشناس 275،000

 کاردان 1 محرومیت با (نفر هزار 20 زیر شهر و روستا) پوشش تحت نفر هر :جمعیت -3
  شد خواهد اضافه ریال 66 افزایش 0/05 با و 462 کارشناس و 374

 سیاری قمرو روستاهای باشددر پزشک همراه بایستی:دهگردشی -4

 پراکندگی سهم = (پوشش تحت واحد تعداد+فواصل مجموع) *دهگردشی ضریب



 می اضافه عملکرد ضریب به دوصدم معادل %1 هر %90 از پیش و 1 %90 : تشویق :عملکرد ضریب-5
   شود می لغو %40 :،تنبیه شود

 ریال 5500 افزایش صدم5 هر 330،000 کارشناس و 275،000 ،کاردان1محرومیت :بیتوته شب -6
 شود می اضافه

 شود می اضافه پرستاری خدمات %5 و دارویی خدمات بابت %10 تا اضافی خدمات -7

  :تبصره
   شهرستان ماماهای الزحمه حق میانگین متوسط معادل جایگزین عنوان به قراردادی مامای الزحمه حق-
 شود کسرمی وی حقوق از 2/30 غیبت روز هر -

 است نفر 7000 ماما جهت جمعیت سقف -

 اضافه حضور روزهای به جمعه و تعطیل روزهای) ماه روزهای بر تقسیم حضور روزهای تعداد :حضور-8
   (شود می
  (جمعیت*K+)پراکندگی+اضافی خدمات*)عملکرد ضریب] * حضور+ بیتوته=الزحمه حق
 ([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 



 ریال 1،512،000 بهداشتکار و 1،728،000 دندانپزشک محرومیت افزایش0/05 هر و
 شود می اضافه

 :دریافتی مبلغ محاسبه نحوه و دقیقه به شده زمانبندی جدول طبق خدمات
  

 متوسط مبلغ*((دقیقه به خدمات زمان مجموع) (/240*کاری تعدادروزهای))
 دریافتی

 .باشد می غیرطرحی دندانپزشکان دریافتی %80 آور پیام و طرحی پزشک-
 نظراست مد تعطیل غیر روزهای تعداد کاری روزهای مجموع-

 

 ضریب محرومیت متوسط دریافتی دندان پزشک متوسط دریافتی بهداشتکار

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

 پرستار، بهیار، کاردان و کارشناس )سایر تیم سالمت : سایر نیروهای بهداشتی :  65ماده
معادل نیروی پیمانی همتراز  ( بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریها، بهداشت محیط و حرفه ای

پرداخت می شود مجاز به پرداخت کارانه نیستند و بابت خدمات خارج از ساعات اداری اضافه 
 کار پرداخت می شود

 

 پرسنل ( 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-  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


