
 1399حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال 
 

 

 حقوق سالیانه ریالی ضریب 1
 هیئت وزیران 20/1/1399هـ مورخ 77793 ت/3718مصوبه 

 ریال 2438

 معافیت مالیاتی حقوق ماهانه 2
 99 قانون بودجه  12بند الف تبصره  2جزء 

 ریال 30.000.000

 معافیت مالیاتی پاداش )عیدی( آخر سال 3
 های مستقیمقانون مالیات 91ماده  10 بند

 ریال 30.000.000

 مندیحق عائله 4
 98 /30/11 - 999488 و  21/2/88 -14793/200( بخشنامه 12بند )

 1217 ×سالیانه ( ضریب 2438)=  2.992.170ریال  

 حق اوالد 7
 98 /30/11 - 999488 و  21/2/88 -14793/200( بخشنامه 12بند )

 9700 ×سالیانه ( ضریب 2438)=  797.970ریال  

 9700 ×سالیانه ( ضریب 2438)=  17.847.000ریال   (2قانون الحاق ) 74ماده  -ازدواج و فوت هزینهکمک  9

7 
  پس انداز کارکنان دولت

 170 ×سالیانه ( ضریب 2438)=  397.700ریال   (2( قانون الحاق )74ماده ) -سهم دولت
 400 ×سالیانه ( ضریب 2438) × 37= % 341.320ریال   انداز کارکنانقانون تشکیل حساب پس  1ماده  -سهم کارمند

 حداقل حقوق 8
 هیئت وزیران 30/1/1399هـ مورخ 77793 ت/3718مصوبه  7بند 

 ریال 17.974.700

 قحداکثر حقو 9
 17.974.700 × 7=  127.821.700یال ر هیئت وزیران 30/1/1399هـ مورخ 77793 ت/3718مصوبه  7بند 

 مبلغ اضافه کار یک ساعت 10
 21/2/88مورخ  2/14973/200دستورالعمل شماره 

 

 
  )مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت( ×سالیانه ( ضریب 2438)
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 التدریس )برای هر ساعت(التحقیق و حقحق 11
 2 ×مبلغ اضافه کار یک ساعت  21/2/88مورخ  3/14973/200ستورالعمل شماره د



12 
  21/2/88- 2/14973/200دستورالعمل  حق الترجمه:

 سالیانه( ضریب 2438)/  7=  488 خارجی به فارسی برای هر کلمهمتون 
 سالیانه( ضریب 2438)/  3=  813 متون فارسی به خارجی برای هر کلمه

13 
  21/2/88مورخ  2/14973/2/200دستورالعمل  حق التألیف:

 سالیانه( ضریب 2438)/  4=  909 تألیف هر کلمه متون فارسی
 سالیانه( ضریب 2438)/  3=  813 تألیف هر کلمه متون خارجی

 کمک هزینه ایاب و ذهاب )ماهانه( 14
 99  بودجه( ضوابط اجرایی 11( ماده )2تبصره )

 ریال  1.078.000

 کمک هزینه غذا )روزانه( 17
 ریال  84.000  99 ( ضوابط اجرایی بودجه 11( ماده )2تبصره )

 کمک هزینه مهدکودک برای فرزندان کارکنان ایاث 19
 99 ضوابط اجرایی بودجه  11( ماده 2تبصره )

 ریال  1.297.000

 عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین 17
 7000 ×سالیانه ( ضریب 2438)=  12.190.000ریال   قانون مدیریت خدمات کشوری 77ماده 

 )توقف شبانه(فوق العاده مأموریت روزانه  18
 20/1( حداقل حقوق و مزایای 17.974.000+ ) 70/1مازاد  99 ضوابط اجرایی بودجه  12ماده 

 فوق العاده مأموریت روزانه )عدم توقف شبانه( 19
18ردیف  × %70 99 ضوابط اجرایی بودجه  12ماده   

 پرداخت یک ماه پاداش 20
 یکماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینیحداکثر معادل  99 ضوابط اجرایی بودجه  10ماده 

 های رفاهی مستقیم و غیرمستقیمکمک 21
 مطابق با موافقتنامه مبادله شده 99 ضوابط اجرایی بودجه  11ماده 

 هزینه تلفن همراه مدیران و کارکنان 22
 ریال 300.000 98 ضوابط اجرایی بودجه  13ماده 

 


