
9911برقراری حقوق و مزایای کارمندان غیر هیات علمی در سال راهنمای نحوه   

 

 1    قوانین و مقرراتوتحلیل گروه جبران خدمت  -اداره کل منابع انسانی

 

 مفاد تصویب نامه هیئت محترم وزیران

  1877هیئت محترم وزیران، ضریب سال  22/1/77هـ مورخ 51578ت /8113مصوبه شماره  2بر اساس بند 

کارکنان غیر هیات علمی اعم از رسمی، رسمی آزمایشی، طرحی، ضریب کا به میزان دو هزار و چهارصد 

 .ریال می باشد( 2383)و سی و هشت 

  هیئت محترم وزیران و اصالحیه شماره  22/1/77هـ مورخ 51578ت /8113مصوبه شماره  5بر اساس بند

دبیر محترم هیئت دولت، حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان  25/1/77مورخ  5171/51578

 ریال و حداکثر( 522/713/11) نصداهفده میلیون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و پ به میزان 1877در سال 

 .حقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان، هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود

  هیئت محترم وزیران، پس از اعمال  22/1/77هـ مورخ 51578ت /8113مصوبه شماره  1بر اساس بند

کارگزینی  مابه التفاوت ریالی مجموع مبلغ مندرج در حكم افزایشهای موضوع بندهای فوق الذکر، مبلغ

برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص و )و قرارداد ماهانه ( برای کارکنان رسمی و پیمانی)

تفاوت تطبیق "ریال با عنوان ( 222/222/23)به نسبت مدت کارکرد از مبلغ بیست و هشت میلیون ( طرحی

 .گردد در احكام درج می "( 12)تبصره ( الف)بند ( 1)موضوع جز 

 سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی سازمان  مصوبه مذکور پس از تعیین تكلیف از سوی 3د مفاد بن

 .، ابالغ خواهد شداداری و استخدامی کشور

  و 81/1/1873هـ مورخ  5۸335ت /3123نامه شماره  تصویب( 3)و ( 1)مبالغ ناشی از اجرای بندهای

مشمول  (1871بودجه  12بند الف تبصره  1جزء و  1873بودجه  12بند ی تبصره ) اصالحات بعدی آن

 .باشند نامه می  افزایش این آیین
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 2    قوانین و مقرراتوتحلیل گروه جبران خدمت  -اداره کل منابع انسانی

 

 ضریب سال ×امتیاز حق شغل                            حق شغل نحوه محاسبه -1

 جدول حق شغل

 .محاسبه می گردد 1/1 در جدول حق شغل با ضریب درمانیو بهداشتی  امتیاز طبقه مشاغلصرفا  :تذکر  

 

 طبقات

 جدول

 رتبه های شغلی

 عالی خبره ارشد پایه مقدماتی

1 8۸22 8715 3522 - - 

2 8722 3215 3322 5315 ۸822 

8 3222 3515 5122 5115 ۸۸22 

3 3522 3315 5322 ۸215 ۸722 

5 3322 5115 5122 ۸815 1222 

۸ 5122 5315 ۸222 ۸۸15 1522 

1 5322 5115 ۸822 ۸715 1322 

3 5122 ۸215 ۸۸22 1215 3122 

7 ۸222 ۸815 ۸722 1515 3322 

12 ۸822 ۸۸15 1222 1315 3122 

11 ۸۸22 ۸715 1522 3115 7222 

12 ۸722 1215 1322 3315 7822 

18 1222 1515 3122 3115 7۸22 

13 1522 1315 3322 7215 7722 

15 1322 3115 3122 7815 12222 

1۸ 3122 3315 7222 7۸15 12522 
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 8    قوانین و مقرراتوتحلیل گروه جبران خدمت  -اداره کل منابع انسانی

 

 ضریب سال ×امتیاز حق شاغل                               حق شاغل -2

 حق شاغل عوامل ارزیابی جدول

 تحصیالت
امتیاز 

 تحصیالت

های امتیاز دوره

 آموزشی

امتیاز مهارت 

 و توانایی

یاز سنوات امت

 خدمت در هرسال

امتیاز تجربه مربوط 

 و مشابه در هرسال

 1۸52 زیر دیپلم

به ازای طی هر یک 

ساعت دوره آموزشی 

 امتیاز 2715 ،مصوب

 امتیاز( 152)حداکثر

822 15 12 

 15 2275 815 1322 دیپلم

 13 82 352 2122 کاردانی

 21 8175 ۸22 2552 کارشناسی

 23 35 722 8222 کارشناسی ارشد

 2575 33 1252 8۸22 دکترای حرفه ای

 Ph.D 3222 1215 5275 21دکترای تخصصی و 

 094 9505 9095 054 0044 حداکثر امتیاز

 .می باشد 3552 آن و حداکثر 1752 حداقل امتیاز حق شاغل: نكته

ن 33327/ت/1225۸7با شماره تصمیم نامه کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران  3با توجه به بند : 1-2

هـ مورخ 33331ت/22177رعایت تصویب نامه شماره  قانون اساسی و 121موضوع اصل  81/5/1837مورخ 

حق شغل % 15تا سقف  طبق جدولحق شاغل هر فرد  عبارت است از مابه التفاوت :انتقالی ما به التفاوت ، 3/2/1837

 .همان فرد

 . سوابق خدمتی تمام وقت در دستگاه های دولتی می باشد منظور از سنوات خدمت و تجربه،: 2-2

 .اضافه می شود فرد که به امتیاز تحصیالت می باشدامتیاز  222به میزان  MPHامتیاز دارندگان گواهینامه : 8-2

درصد و به ترتیب حداکثر  2درصد و در مشاغل مدیریتی  1به ازاء هر سال سابقه خدمت در مشاغل سرپرستی : 3-2

درصد از مجموع سقف امتیازات حق شاغل مندرج در آیین نامه به امتیازات حق شاغل کارمندان  22درصد و  12

درصد سقف حق شاغل تجاوز  22در هر حال مجموع امتیازات موضوع این تبصره نباید از . مشمول اضافه می شود

  .نماید
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 3    قوانین و مقرراتوتحلیل گروه جبران خدمت  -اداره کل منابع انسانی

 

 ضریب سال ×امتیاز ایثارگری                   فوق العاده ایثارگری  -8

 جدول فوق العاده ایثارگری

 مدت اسارت درصد جانبازی ردیف
مدت خدمت 

 داوطلبانه در جبهه
 امتیاز

 822 ماه  8روز تا  35 - - 1

 ۸22 ماه ۸تا  8 ماه ۸تا  8 درصد 5 2

 152 ماه 12تا  ماه 12تا  درصد 7تا  ۸ 8

 722 ماه 13تا  ماه 13تا  درصد 13تا  12 3

 1252 ماه 23تا  ماه 23تا  ددرص 17تا  15 5

 1222 ماه 82تا  ماه 82تا  درصد 23تا  22 ۸

 1852 ماه 8۸تا  ماه 8۸تا  درصد 27تا  25 1

 1522 ماه 32تا  ماه 32تا  درصد 83تا  82 3

 1۸52 ماه 33تا  ماه 33تا  درصد 87تا  85 7

 1322 ماه 53تا  ماه 53تا  درصد 33تا  32 12

 1752 ماه ۸2تا  ماه ۸2تا  درصد 37تا  35 11

 2252 ماه 12تا  ماه 12تا  درصد 57تا  52 12

 2252 ماه 12باالتر از  ماه 12باالتر از  درصد و باالتر ۸2 18

 

احتساب سه چهارم خدمت وظیفه به عدم دیوان عدالت اداری موضوع  13/3/73مورخ  2871رای شماره : تذکر

 .حتما رعایت شود 1877دور حكم سال در ص کارکنان، عنوان خدمت داوطلبانه
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 5    قوانین و مقرراتوتحلیل گروه جبران خدمت  -اداره کل منابع انسانی

 

 ضریب سال ×امتیاز نشانهای دولتی                     نشانهای دولتی  -3

 امتیازبندی نشانهای دولتی

 

 

 

 

 

 

 ضریب سال  ×امتیازات هریک                         کمک هزینه عائله مندی و اوالد -5

 میزان امتیازات عوامل

 1215 عائله مندی

 815 اوالد

 

 ضریب سال ×امتیاز فوق العاده شغل                        مشاغل تخصصی فوق العاده شغل -۸

 جدول امتیازات فوق العاده شغل

 میزان امتیازات سطوح شغلی

 1252 کاردانی

 2252 کارشناسی

 8222 مدیریتی

 

 میزان امتیاز عوامل

 1125 دارندگان نشان عالی

 715 1دارندگان نشان تخصصی عمومی درجه 

 152 2دارندگان نشان تخصصی عمومی درجه 

 ۸22 8ان نشان تخصصی عمومی درجه دارندگ
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 ۸    قوانین و مقرراتوتحلیل گروه جبران خدمت  -اداره کل منابع انسانی

 

 ضریب سال ×امتیاز فوق العاده مدیریت                      فوق العاده مدیریت و سرپرستی -1

 فوق العاده مدیریت و سرپرستیجدول 

 

داشته و در آن پست پرداخت این فوق العاده مشروط به آن است که کارمند تصدی پست مدیریتی را بر عهده : 1-1

به سمت همتراز یا سمت باالتری منصوب شده باشد، در با ابالغ فرد  بنا به ضرورت، چنانچه) .نیز اشتغال داشته باشد

 (حال حاضر پرداخت فوق العاده بالمانع می باشد

م وظیفه نموده یا سال در پست های مدیریتی انجا 2آیین نامه، مدیرانی که حداقل  58عنایت به تبصره ماده با : 2-1

آنان در مسئولیت جدید پایین تری منصوب شوند و فوق العاده مدیریت  (مدیریتی) بنمایند، در صورتی که به سمت

درصد فوق العاده مدیریت در پست قبلی کمتر باشد، به میزان مابه التفاوت تا سقف درصد مذکور به عنوان  32از 

این مابه . این تفاوت با ارتقاء های بعدی مستهلک می شود. نمود دریافت خواهد "تفاوت فوق العاده مدیریت"

  .التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز مالک عمل خواهد بود

حوزه جغرافیایی 

 خدمت
 سطوح مدیریت

معاون اداره 

 و همتراز

رئیس اداره و 

 همتراز

معاون مدیرکل 

 و همتراز

مدیرکل و 

 همتراز

معاون موسسه 

 و همتراز

 شهرستان

 8352 2115 2122 1325 1۸5 سطح یک

 8525 2352 2115 1522 325 سطح دو

 8۸22 2725 2252 1515 722 سطح سه

 استان

 8۸15 8222 2825 1۸52 715 سطح یک

 8152 8215 2322 1125 1252 سطح دو

 8325 8152 2315 1322 1125 سطح سه

 ملی

 8722 8225 2552 1315 1222 سطح یک

 8715 8822 2۸25 1752 1215 سطح دو

 3252 8815 2122 2225 1852 سطح سه
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 1    قوانین و مقرراتوتحلیل گروه جبران خدمت  -اداره کل منابع انسانی

 

 ضریب سال × ینوبتكار فوق العاده امتیاز                   فوق العاده نوبتكاری   -3

 جدول فوق العاده نوبتکاری

 امتیاز رفنوبت های غیر متعا ردیف

 ۸22 (عصر کار) یک نوبتی دائم 1

 722 (شب کار –صبح کار )دو نوبتی چرخشی منظم  2

 722 (صبح کار –شب کار )دو نوبتی منظم  8

 722 ترکیب دو یا چند حالت از حاالت فوق به صورت متناوب 3

 1252 (شب کار –عصر کار ) دو نوبتی منظم  5

 1222 (عصر کار و شب کار – صبح کار)سه نوبتی منظم چرخشی  ۸

 1852 (شب کار)یک نوبتی دائم  1

 

در دست بازنگری و اصالح در این موضوع عصرکار، مشمول جدول فوق نبوده و  -ترکیب حاالت صبح کار: تذکر

 .آیین نامه می باشد

 ضریب سال ×امتیاز                         مناطق جنگ زدهخدمت اداری درفوق العاده  -7

 

 

 

 

  .می باشد 15۸2 امتیازات کثراو حدبوده سال  3 حداکثر زده جنگ خدمت اداری در مناطق مدت :تذکر

 

 امتیاز واملع

 175 مناطق جنگ زدههر سال خدمت اداری در
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 3    قوانین و مقرراتوتحلیل گروه جبران خدمت  -اداره کل منابع انسانی

 

بودجه  12تفاوت بند ی تبصره ، حقوق ثابت) ×مربوطه  درصد                           فوق العاده بدی آب و هوا -12

 (1871بودجه  12بند الف تبصره  1و تفاوت جزء  1873

 درصد مناطق فوق العاده بدی آب و هوا

 آب و هوا درجه بندی                                             

                  سطح مشاغل                                                  
 3درجه  8درجه  2درجه  1درجه 

 %12 %3 %1 %۸ ل تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و باالترمشاغ

 %3 %1 %۸ %5 سایر مشاغل با هر مدرک تحصیلی

 

 12تبصره بند ی تفاوت ، حقوق ثابت) ×مربوطه  درصد                      فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته -11

 (1871ه بودج 12بند الف تبصره  1جزء تفاوت و  1873بودجه 

 کمتر توسعه یافته درصد مناطق

 ضریب محرومیت                                            

 سطح مشاغل                                                                 

 ضریب

(5) 

 ضریب

(۸) 

ضریب 

(1) 

 ضریب

(3) 

ضریب 

(7) 

و مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد 

 باالتر
1% 7% 11% 18% 15% 

 %12 %12 %3 %۸ %5 سایر مشاغل با هر مدرک تحصیلی

فوق العاده  مناطق کمتر توسعه یافته و بدی  " ه نامب حت عنوان یک فوق العادهت 11و  12 العاده های بند فوق: تذکر

درصد  25و در هر حال مجموع درصدهای جداول مذکور از سقف  دشدر احكام حقوقی درج خواهد "آب و هوا

 .برای هر کارمند تجاوز نخواهد کرد حقوق ثابتامتیاز 

 

 



9911برقراری حقوق و مزایای کارمندان غیر هیات علمی در سال راهنمای نحوه   

 

 7    قوانین و مقرراتوتحلیل گروه جبران خدمت  -اداره کل منابع انسانی

 

 ضریب سال ×درصدی  52از افزایش  امتیاز مربوطه پس               فوق العاده سختی شرایط محیط کار -12

 با اداری رسیدگی به تخلفات ،گزینش،حراست ، مشاغلبخشهای سوختگی و روانی سختی کار بیمارستانها و: رتذک

 .می گرددبرقرار  مصوب هیات امناء قبلیهمان امتیازات 

 حقوق و فوق العاده های مشمول کسور ×درصد مربوطه                    اشعه کار با فوق العاده -18

فوق العاده سختی شرایط محیط ، حقوق ثابت) ×( 85) مربوطه درصد                ب هیات امناءفوق العاده جذ -13

بند  1و تفاوت جزء  1873بودجه  12تفاوت بند ی تبصره آیین نامه،  ایثارگریفوق العاده ، شغلفوق العاده  ،کار

 (1871بودجه  12الف تبصره 

 ضریب سال  ×امتیاز مربوطه                    1873بودجه  12تفاوت بند ی تبصره  -15

قبل از ) 2122 ریالی با ضریب 73سال  کارگزینیاولین حكم ما به التفاوت : 73در احكام سال  امتیاز نحوه محاسبه

تقسیم بر ضریب ریالی  ریال 222/322/3نسبت به  71اسفند ماه  کارگزینیآخرین حكم  با( 1احتساب بند ی و جزء 

 73سال 

 .بیشتر نخواهد بود ریال 222/322/3هر حال مبلغ ریالی تفاوت مذکور از  در: نكته

 ضریب سال  ×امتیاز مربوطه               1871بودجه  12بند الف تبصره  1تفاوت جزء  -1۸

حكم ا به التفاوت آخرین م: (71در صورت بهره مندی از ضریب تعدیل ) 73در احكام سال  امتیاز نحوه محاسبه 

  71ریالی سال  تقسیم بر ضریب 1171 ریالی ضریببا  71آخرین حكم اسفند ماه با  71ی فرد در اسفند ماه کارگزین

 ثابتمبلغ                 تفاوت تطبیق -11

 ثابت        مبلغ                 سایر -13

اداری استخدامی کارکنان  سایر قوانین و مقرراتی که در این شیوه نامه ذکر نگردیده، بر اساس آیین نامه -17

 . می باشددانشگاههای علوم پزشكی و اصالحات بعدی آن  علمی غیرهیات

 

 




