
 



 حقوق و مزايا در قانون خدمات كشوري



 محاسبه احکام حقوقی كاركنان



مديريت قانون 65 ماده يك تبصره استناد به 
 با متناسب مشاغل از كدام هر كشوري خدمات
 پايه، مقدماتی، پنج رتبه، در حداكثر ويژگیها،
 هر و می گردند طبقه بندي عالی و خبره ارشد،
 يا جدول طبقات از يکی به رتبه ها از كدام
 می يابد اختصاص ماده اين موضوع جداول

نامه آئین يك بند باستناد و فوق تبصره براساس 
 خدمات مديريت قانون دهم فصل اجرائی
 دستگاه هاي مشاغل شغل حق امتیاز كشوري
 و وظايف پیچیدگی و اهمیت براساس اجرايی،
 مورد مهارت هاي و تخصص سطح ها، مسئولیت
  از اجرا براي (۱) يك شماره جدول براساس نیاز،

 :می شود تعیین ذيل شرح به ۱388/۱/۱

 

 حق شغل



رتبه هاي 

 شغلی 

 عالی خبره ارشد پايه مقدماتی  طبقات جدول

 گروه هاي 

 گا نه قبلی20

  

 -- -- -- 2650 2400 5تا۱ ۱طبقه

 -- -- -- 2850 2600 6 2طبقه 

 -- -- 3400 3050 2800 7 3طبقه 

 4600 4050 3600 3250 3000 8 4طبقه 

 4800 4250 3800 3450 3200 9 5طبقه

 5000 4450 4000 3650 3400 ۱0 6طبقه

 5200 4650 4200 3850 3600 ۱۱ 7طبقه

 5400 4850 4400 4050 3800 ۱2 8طبقه

 5600 5050 4600 4250 4000 ۱3 9طبقه

 5800 5250 4800 4450 4200 ۱4 ۱0طبقه

 6000 5450 5000 4650 4400 ۱5 ۱۱طبقه

 6200 5650 5200 4850 4600 ۱6 ۱2طبقه

 6400 5850 5400 5050 4800 ۱7 ۱3طبقه

 6600 6050 5600 5250 5000 ۱8 ۱4طبقه

 6800 6250 5800 5450 5200 ۱9 ۱5طبقه

 7000 6450 6000 5650 5400 20 ۱6طبقه



امتیاز حق شغل× ضريب ريالي سال = مبلغ ريالي حق شغل   



 

 

با استتناد آئتین نامته مت كور      ۱39۱/۱/۱ازتاريخ  :نكته
امتیاز طبقه مشاغل بهداشتی و درمتانی در جتدول حتق    

و در خصتوص دارنتدگان متدار     ۱/2شغل  بتا ضتريب   
،متخصصتتین و بتتابتر بتتا  Ph.Dدكتتتراي حرفتته اي،  

. محاسبه می گتردد  ۱/۱و براي ساير مشاغل  ۱/5ضريب
كه قبل از تاريخ فوق صرفاً امتیتاز  حتق شتغل مشتاغل     
بهداشتی و درمتانی وزارت بهداشتت، درمتان و آمتوز      
پزشکی، با توجه به طبقه و رتبه شغلی مربوط با ضتريب  

 .محاسبه می گرديد( ۱/۱)
 



 حق شاغل



فصتل   و آئین نامته اجرايتی   قانون مديريت خدمات كشوري  66باستناد ماده 
امتیاز حق شاغل كارمنتدان براستاس   دهم قانون مديريت خدمات كشوري 

عوامل تحصیالت، سنوات خدمت، تجربه، دوره هاي آموزشی و مهتارت هتا   
 .تعیین می شود( 2)و توانايی هاي فردي بر اساس جدول شماره

 



امتیتتتتتتتتاز  تحصیالت

   تحصیالت

امتیتتتتاز دوره هتتتتاي  

 آموزشی مصوب 

امتیاز مهارت 

 و توانايی ها

 امتیاز سنوات 

ختتتتتتتدمت 

 درهرسال

امتیتتتتاز تجربتتتته 
مربوط و مشابه در 

 هر سال 

به ازاي طی هتر يتك    ۱۱00 زير ديپلم
ستتاعت دوره آموزشتتی 

 مصوب، نیم امتیاز

 (امتیاز 500حداكثر )

200 ۱0 8 

 ۱0 ۱5 250 ۱200 ديپلم

 ۱2 20 300 ۱400 كاردانی

 ۱4 25 400 ۱700 كارشناسی

فوق لیسانس و 
دكتراي حرفته  

 اي

2000 600 30 ۱6 

 ۱8 35 800 2300 دكترا

امتیازحق شاغل(2)جدول شماره  



به استناد آئين نامه اداري،استخدامي و تشكيالتي كاركنان غير هيئت   
براي دارنتداان  (   2)جدول شماره1391/1/1علمي دانشگاه از تاريخ 

مدرك دكتراي حرفه اي و دكتراي تخصصي به شرح زير اصتالح متي   
 :اردد

امتياز  تحصيالت
 تحصيالت

امتياز 
دوره هاي 
آموزشي  
 مصوب

امتياز 
مهارت و 
 توانايي ها

امتياز 
 سنوات

خدم   
 درهرسال

امتياز 
تجربه  
مربوط و  
مشابه در  
 هر سال

دكتراي  

 حرفه اي

هر يك ساعت   2400
دوره آموزشی 
مصوب، نیم  

 امتیاز

  500حداكثر )

 (امتیاز

700 32 ۱7 

دكتراي  
تخصصی و  

Ph.D 

2800 8۱0 35 ۱8 

 اصالح امتیاز حق شاغل مدرک تحصیلی دكتري و دكتري تخصصی(3)جدول شماره



امتیاز تجربه ( +)امتیاز سنوات× سابقه خدمت ) =امتياز حق شاغل
ساعات دوره هاي آموزشی + )امتیاز مهارت( +سنوات تجربی مشابه×

 امتیاز تحصیالت(+ 5/0×ضمن خدمت

 

امتیاز حق شاغل×ضريب ريالی سال=  مبلغ حق شاغل 
 



 فوق العاده مديريت

قانون مديريت ختدمات كشتوري وبته     65ماده  2براساس تبصره 
فصل اول آئین نامه اجرايی امتیاز فوق العاده متديريت   2استناد بند 

( متتديران حرفتته اي)هتتر يتتك از عنتتاوين متتديريت و سرپرستتتی 
متناسب با پیچیدگی وظايف و مسئولیت هتا، حیطته سرپرستتی و    
نظارت و حساسیت هاي شتغلی و ستاير عوامتل مربتوط براستاس      

 .تعیین می شود( 4)جدول شماره چهار 



حوزه 
جغرافيايي 
 خدم 

سطوح 
 مديري 

 5سطح 
معاونين اداره 
 وهمتراز

 ۴سطح 
رئيس اداره و 

 همتراز

   3سطح 
معاون مدير 
كل و 
 همتراز

 2سطح
مدير كل 
 و همتراز

 1سطح 
معاون 
موسسه و 
 همتراز

 2300 ۱850 ۱400 950 5۱0 سطح يك شهرستان

 2350 ۱900 ۱450 ۱000 550 سطح دو

 2400 ۱950 ۱500 ۱050 600 سطح سه

 2450 2000 ۱550 ۱۱00 650 سطح يك استان

 2500 2050 ۱600 ۱۱50 700 دو  سطح

 2550 2۱00 ۱650 ۱200 750 سطح سه

 2600 2۱50 ۱700 ۱250 800 سطح يك ملی

 2650 2200 ۱750 ۱300 850 سطح دو

 2700 2250 ۱800 ۱350 900 سطح سه

 امتیاز فوق العاده مديريت-(4)جدول شماره 



 بیمارستان ها











 

شبکه هاي بهداشتی و درمانی و مراكز 
 بهداشت









 



عناوين 
 مديري 

 طبقات جدول

العاده فوق
 مديريت

 حوزه

جغرافياي
 ي

 خدم 

 معاون اداره

 و همتراز

 رئيس اداره

 و همتراز

 معاون مديركل

 و همتراز

 مديركل

 و همتراز

معاون 
 موسسه

 و همتراز

 1طبقه 

ن
ستا
شهر

 

 eماما مسئول در بيمارستان 

 eسرپرستاردربيمارستان

 معاون اداره درمركزبهداش 

 dشهرستان باجمعي  

كارشناس مسئول در دانشگاه 
 3تيپ

رئيس اداره درمركزبهداش  شهرستان  
 dباجمعي  

رئيس اداره در دانشكده هاي دانشگاه 
 3تيپ

 e    رئيس اداره دربيمارستان 

 Cرئيس اداره مركزتحقيقات تيپ 

 eسوپروايزردربيمارستان 

رئيس مركزبهداش  شهرستان 
 dباجمعي  

 dمديردربيمارستان 

رئيس خدمات پرستاري 
 eدربيمارستان

 3معاون اداره در دانشگاه تيپ 2طبقه 
 dسرپرستاردربيمارستان 

معاون اداره درمركزبهداش  
 cشهرستان باجمعي  

 cماما مسئول در بيمارستان 

كارشناس مسئول در سازمان 
 وابسته

 3رئيس اداره در دانشگاه تيپ
 d   رئيس اداره دربيمارستان 

 dسوپروايزردربيمارستان 

 eمعاون مدير در بيمارستان 

رئيس اداره در مركز بهداش  شهرستان با 
 cجمعي  

رئيس اداره در دانشكده هاي دانشگاه 
 2تيپ

 3رئيس دفتر در ستادمركزي دانشگاه تيپ

رئيس مركزبهداش  شهرستان 
 cباجمعي  

 cمديردربيمارستان 

 eمديربيمارستان 

رئيس خدمات پرستاري /مدير
 dدربيمارستان 

 3معاون دانشكده در دانشگاه تيپ-

رئيس 
 eبيمارستان 

معاونين فني و 
اجرايي مركز 
بهداش  
 3دانشگاه تيپ

 معاون اداره سازمان وابسته 3طبقه 

 cسرپرستاردربيمارستان *

معاون اداره درمركزبهداش  *
 bشهرستان باجمعي  

 cمعاون اداره دربيمارستان 

كارشناس مسئول در دانشگاه 
 2تيپ

 aماما مسئول در بيمارستان 

 cرئيس اداره دربيمارستان 

رئيس اداره درمركزبهداش  شهرستان  
 bباجمعي  

رئيس اداره در دانشكده هاي  دانشگاه 
 1تيپ

 2رئيس دفتر در ستاد مركزي دانشگاه تيپ
 dمعاون مدير در بيمارستان

 dمعاون مديرشبكه 

 رئيس مركزبهداشتي ودرماني

 Bرئيس اداره مركزتحقيقات تيپ 

رئيس مركزبهداش  شهرستان 
 bباجمعي  

 3مديران دانشگاه تيپ
 dمديرشبكه

 dمعاون بيمارستان

 dمديربيمارستان

 bمديردربيمارستان

مديرخدمات پرستاري دربيمارستان 
c 

معاونين رئيس 
 3دانشگاه تيپ
  رئيس

 dبيمارستان



 
 
 
 
 
 ۴طبقه 

ن
ستا
ا

 

 bسرپرستاردربيمارستان 

معاون اداره درمركز بهداش  
 aشهرستان با جمعي 

معاون اداره در دانشگاه 
 2تيپ

 bمعاون اداره دربيمارستان  

معاون اداره دردانشگاه 
 2و1تيپ

 مديرمركزآموزش بهورزي

 aماما مسئول در بيمارستان 

دردانشگاه كارشناس مسئول 
 1تيپ

 اروه سازمان وابسته/رئيس اداره

 bرئيس اداره دربيمارستان  

 cمعاون مديرشبكه 

 cباجمعي  معاون رئيس مركز شهرستان 

 1رئيس دفتر در ستاد مركز دانشگاه تيپ 
 cمعاون مدير در بيمارستان 

درمركزبهداش  شهرستان  رئيس اداره
 aباجمعي  

 2اروه در دانشگاه تيپ/رئيس اداره
 aرئيس اداره مركزتحقيقات تيپ

 bسوپروايزردربيمارستان

 معاون مديركل سازمان وابسته

رئيس مركزبهداش  شهرستان 
 aباجمعي  

 cمديرشبكه 

 cمعاون بيمارستان 

 cمديربيمارستان 

 aمديردربيمارستان 

مديرخدمات پرستاري 
 bدربيمارستان 

معاون دانشكده در دانشگاه 
 2تيپ

مديركل 
سازمان 
 وابسته

رئيس 
 cبيمارستان 

معاونين 
اجرائي /فني

مركز بهداش  
استان در 
 2دانشگاه تيپ

 1معاون اداره دردانشگاه تيپ 5طبقه 
 aسرپرستاردربيمارستان

 aمعاون اداره دربيمارستان 

 1اروه دردانشگاه تيپ/رئيس اداره
 bمعاون مدير در بيمارستان 

معاون رئيس مركز شهرستان با جمعي  
b 

 bمعاون مديرشبكه 

 aرئيس اداره دربيمارستان 

 aسوپروايزردربيمارستان 

 bمديرشبكه 

معاون دانشكده دردانشگاه 
 1تيپ

 bمعاون بيمارستان 

 bمديربيمارستان 

 مديرخدمات پرستاري

 aدربيمارستان 

 2مدير دانشگاه در دانشگاه تيپ 

معاونين 
اجرايي /فني

مركزبهداش  
استان 

دردانشگاه 
 1تيپ

معاونين رئيس 
 2دانشگاه تيپ
 رئيس
 bبيمارستان 

 aمعاون مديرشبكه 

 1معاون مدير در دانشگاه تيپ
 aمعاون مدير در بيمارستان 

معاون رئيس  مركز شهرستان  با 
 aجمعي  

 1مديردردانشگاه تيپ
 aمديرشبكه 

 aمعاون بيمارستان 

 aمديربيمارستان 

معاون رئيس 
 1دانشگاه تيپ
رئيس 
 bبيمارستان 

 6طبقه 

عناوين 
 مديري 

 طبقات جدول

العاده  فوق
 مديري 

 حوزه

جغرافيا
 يي

 خدم 

 معاون اداره

 و همتراز

 رئيس اداره

 و همتراز

 معاون مديركل

 و همتراز

 مديركل

 و همتراز

معاون 
 موسسه

 و همتراز



 7طبقه 

ي
مل

 

 معاون مدير

معاون  كارشناس مسئول 8طبقه 
هاسازمان

 ي وابسته

 رئيس اداره معاون اداره 9طبقه 

 رئيس اروه

 مدير

معاونين مديران كل 
 دفاتر/مراكز

مديركل 
 ستاد

رئيس 
 مركزستاد

عناوين 
 مديري 

طبقات 
 جدول

العاده فوق
 مديريت

 حوزه

جغراف
 يايي

 خدم 

 معاون اداره

 و همتراز

 رئيس اداره

 و همتراز

 معاون مديركل

 و همتراز

 مديركل

 و همتراز

معاون 
 موسسه

و 
 همتراز

 تطبیق فوق العاده مديريت(5)جدول شماره



 
امتیاز فوق العاده ×ضريب سال =  مبلغ فوق العاده مديريت

 مديريت

 

 فرمول فوق العاده مديريت 



قتانون متديريت ختدمات     67متاده   2به استناد بند
 4كشوري فوق العاده ايثارگري و باتوجه به بنتد   
آئین نامه اجرايی قانون م كور  ايثارگران شاغل 

به  ۱388/۱/۱و همچنین ايثارگرانی كه از تاريخ 
استخدام دستگاه هاي اجرايی در می آيند متناسب 
بادرصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه و غیر 

( ۱550)داوطلبانه  در جبهه و متدت استارت تتا    
از امتیازات جتدول شتماره   . امتیاز تعلق می گیرد

 .بهره مند می شوند( 6)شش 

 

 فوق العاده ایثارگری



 مدت اسارت درصد جانبازي رديف
مدت خدمت داوطلبانه در 

 جبهه 
 امتیاز

 400 ماه 6تا  3 ماه 6تا  3 درصد 5 ۱

 500 ماه ۱2تا  ماه ۱2تا  درصد ۱0تا  2

 600 ماه ۱8تا  ماه ۱8تا  درصد ۱5تا  3

 700 ماه 24تا  ماه 24تا  درصد 20تا  4

 800 ماه 30تا  ماه 30تا  درصد 25تا  5

 900 ماه 36تا  ماه 36تا  درصد 30تا  6

 ۱000 ماه 42تا  ماه 42تا  درصد 35تا  7

 ۱۱00 ماه 48تا  ماه 48تا  درصد 40تا  8

 ۱200 ماه 54تا  ماه 54تا  درصد 45تا  9

 ۱300 ماه 60تا  ماه 60تا  درصد 50تا  ۱0

 ۱500 ماه 70تا  ماه 70تا  درصد 60تا  ۱۱

 ۱550 ماه 70بابتر از  ماه 70بابتر از  درصد 60بابتر از  ۱2

 امتیاز فوق العاده ايثارگري( 6)جدول شماره 





 



 
فوق العاده خدمت در مناطق 

 جنگ زده

  كارمندان و بازنشستگان كه در زمان جنگ در مناطق جنگزده
مشغول خدمت  اداري بوده اند به ازاي هر سال خدمت در زمان جنگ 

 .امتیاز درنظر گرفته می شود( ۱30)
 



 فوق العاده سختی كار

میزان امتیاز فوق العاده سختی كار كاركنان براساس در صد هايی كه قبال  
براي سختی كار مشاغل دستگاههاي اجرايی تايید شده است به ازاي هر يك  

امتیاز به عنوان سختی كار از تاريخ  ( ۱000)امتیاز،حداكثر تا ( ۱2)درصد،
.تعیین می گردد( 89/۱0/5)تصويب بخشنامه م كور   

 
درصدسختي كار  × 12=امتياز در صد سختي كار  

 

متياز در صد سختي كارا × ضريب سال=مبلغ سختي كار  



 فوق العاده حق اشعه

فوق العاده حق اشعه صرفاً براساس مبالغ مقطوع مندرج در آخرين   •
 .كارمندان مبناي پرداخ  آن خواهد بود 1387حكم كارازيني سال

 

از اين مزايا بهره  88/1/1فوق العاده حق اشعه كاركناني كه قبل از  •
مند بوده اند در تفاوت تطبيق لحاظ ارديده اس  و كاركنان جديد 

مشمول برخورداري از فوق  88/1/1استخدام و يا كاركناني كه بعد از 
العاده مذكور مي اردندعيناً براساس ارقام كاركنان مشابه در سال 

خواهد بود كه اين مبلغ در قسم  فوق العاده سختي شرايط  1387
   .درج مي اردد(حق اشعه+سختي شرايط محيط كار)محيط كار 



 فوق العاده نوبت كاري

 
با توجه به اينكه در قانون مديري   
خدمات كشوري دستور العمل  

اجرائي فوق العاده مذكور تا كنون  
ابالغ نگرديده اس  مبلغ نوب   

  1387كاري در سقف ريالي سال 
به كاركنان مشمول پرداخ  مي  

 .اردد
 



 كمك هزينه عائله مندي
و    

 كمك هزينه اوالد

كمك هزينه اوالد  = ضريب سال ×) تعداد اوالد حدكثر 
 تا 3نفر×210(

 

 810×ضريب سال   =كمك هزينه عائله مندي 



 فوق العاده جذب هیئت امنا 

 

 درصد  مجموع ريالی حق شغل ،حق   35فوق العاده ج ب هیئت امنا بر مبناي
شاغل،فوق العاده مديريت،فوق العاده ايثارگري و فوق العاده سختی كار از تاريخ  

 برقرار برقرار گرديد 90/۱2/۱

 

فوق العاده مديريت+حق شاغل+حق شغل ) ×% 35=فوق العاده وي ژه هیات امنا       +
 (فوق العاده سختی كار+ فو ق العاده ايثارگري

 



حداكثر سقف پرداخت ريالی فوق العاده ويژه هیئت امنا 
.برحسب مدرک تحصیلی برابر جدول ذيل تعیین می گردد  

 سقف فوق العاده هیئت امنا(9)جدول شماره

 مقطع تحصيلي رديف

حداكثر سقف 
ريتتالي قابتتل  

 پرداخ  

 ريال 3000000 كاردان به پائین ۱

كارشناسی و كارشناسی  2

 ارشد

 ريال  3500000

 ريال  4000000 دكتري 3



فوق العاده  
 نشان دولتي

 

قانون مديري  خدمات كشوري  و ( 68)ماده ( 2)به استناد بند 
فصل اول آئين نامه اجرايي قانون امتياز دارنداان  5بند 

 :نشان هاي دولتي به شرح زير تعيين مي شود
 امتياز 800   دارنداان نشان عالي -الف

 امتياز 650   (1)و عمومي درجه  دارنداان نشان تخصصي -ب

 امتياز 500     (2)دارنداان نشان تخصصي و عمومي درجه -ج

 امتياز ۴00      (3)دارنداان نشان تخصصي و عمومي درجه -د
در صورتي كه كارمند داراي بيش از يك نشان  دولتي : تبصره

باشد جمع امتياز نشان هاي دولتي با رعاي  حداكثر سقف امتياز 
 .بالمانع اس ( امتياز 800)



تفاوت  
 تطبیق

مرحلته اول   8با توجه به قسم  الف و ب بند 
فصل دوم نحتوه تطبيتق وضتع كارمنتدان بتا      
جداول امتيازات فصل دهتم قتانون متديري     
خدم  كشوري تفاوت تطبيق بته شترح زيتر    

 :محاسبه مي اردد
ابتدا امتياز حق شغل، شاغل و فوق العاده هتاي  
مديري  ،ايثاراري، نشان هاي دولتي و خدم  
اداري در منتتاطق جنتته زده در زمتتان جنتته  
كارمندان براساس اين مصوبه تعيين و سپس 

قتانون متديري     125با ضريب موضوع ماده 
[ ريتال ( 500)ضريب پانصد ]خدمات كشوري 
 .محاسبه مي شود

بتتتتته استتتتتتناد  بخشتتتتتنامه : نكتتتتتته
اداره  91/5/25د متتور  /1976/209شتتماره

كل منابع انساني و پشتيباني وزارت بهداشت   
و درمان آموزش پزشكي فوق العاده ايثاراري 
در محاسبه تفاوت تطبيق لحاظ نمي اردد لتذا  

فوق العاده مذكور از بنتد   1388/1/1از تاريخ 
 .فوق حذف ارديد



در صورتي كه حقتوق اابت  و فتوق العتاده هتاي      
مشمول كسور بازنشستگي هر يك از كارمندان كه 
به موجب قتوانين و مقتررات قبلتي دريافت  متي      
نموده اند كاهش يابتد، تتا ميتزان دريتافتي قبلتي      

حقتتوق و فتتوق العتتاده هتتاي مشتتمول كستتور    )
بازنشستگي مندرج درآخرين حكم كارازيني سال 

فتوق العتاده ستختي    )كارمند بته استتثنا     1387
به عنوان تفتاوت  ( شرايط محيط كار و نوب  كاري

 .تطبيق، براي كارمند منظور مي شود



سايرنحوه محاسبه  مرحله دوم   8با توجه به قسمت الف ، ب و ج بند  
فصل دوم نحوه تطبیق وضع كارمندان با جداول 

امتیازات فصل دهم قانون مديريت خدمت كشوري 
:به شرح زير محاسبه می گردد "ساير"  

براي تعیین حقوق و مزاياي كارمندان در  -الف
، كل امتیازات مکتسبه كارمند با ضريب 1388سال 

با  1388مصوب دولت براي سال  ضريب ششصد [
ريال( 600) [ .محاسبه می شود   

ب ـ  در صورتی كه حقوق ناشی از اجراي بند فوق  
به عالوه تفاوت تطبیق هر يك از كارمندان نسبت به 

حقوق و فوق العاده هاي مشمول )دريافتی قبلی 
كسور بازنشستگی مندرج در آخرين حکم 

كارگزينی به استثناء فوق العاده سختی شرايط 
آنان ( 1387محیط كار و نوبت كاري در سال 

افزايش داشته باشد %( 15)كمتر از پانزده درصد 
ماده واحده قانون ( 11)بند « ب»به استناد جزء 

درصد % 15كل كشور، تا  1388بودجه سال 
افزايش يافته و در حکم كارگزينی كارمند درج 

 .می شود



درصورتي كه با اجراي بندهاي فوق، ميزان افزايش حقوق ااب ، فوق العاده هاي   -ج
مشمول كسور بازنشستگي و كمك هزينه ي عايله مندي و اوالد مشمولين درياف   

حقوق و فوق العاده هاي  )كمك هزينه عائله مندي و اوالد، نسب  به دريافتي قبلي 
مشمول كسور بازنشستگي وكمك هزينه عايله مندي و اوالد مندرج در آخرين حكم  

ريال افزايش داشته باشد  ( 1000000)كمتر از يك ميليون ( 1387كارازيني سال 
اين  . افزوده خواهد شد« ب»اين تفاوت تا سقف مذكور به جمع تفاوت موضوع بند 

از كمك هزينه عايله مندي و اوالد برخوردار نمي شوند  كه مبلغ در مورد كارمنداني 
در مورد كارمنداني كه از كمك هزينه عائله  .ريال خواهد بود( 600000)ششصد هزار 

مندي برخوردار نيستند ولي از كمك هزينه اوالد برخوردار مي باشند به ازاي هر فرزند  
مبلغ يكصد هزار ريال به ششصد هزار ريال مذكور افزوده مي  ( حداكثر تا سه فرزند)

 .  شود



 1ساير
  X( = بجز  ) 87مشمول کسور باز نشستگی سال

  %((115× ( سختی کار و نوبت کاری
 

 
بجز سختی  ) 88حقوق مشمول کسور بازنشستگی سال 

 =Y(کار و نوبت کاری 

 

 X>Yچنانچه 
 

  =1X-Yسایر 



2ساير  

 2چنانچه فرد مشمول دريافت حق عائله مندي باشد ساير 
 :به روش زير محاسبه مي شود

كمتر از  ( حق اوالد+ حق عايله مندي +1ساير+ 88حقوق سال )اگر  
 افزايش داشته باشد 87ريال نسبت به حقوق سال1000000

حق  + حق عايله مندي +1ساير+ 88حقوق سال ) –ريال 1000000=2ساير
 (اوالد

به روش زير   2چنانچه فرد مشمول دريافت حق عائله مندي نباشد ساير 
 :محاسبه مي شود

  87ريال نسبت به حقوق سال600000كمتر از ( 1ساير+88حقوق سال )اگر 
 افزايش داشته باشد

 (1ساير+88حقوق سال ) –ريال 600000=2ساير



 مبلغ ساير 

2مبلغ ساير+1مبلغ ساير  



 فوق العاده محرومیت از تسهیالت زندگی 

 

  توسعه كمتر مناطق روستاهای در شاغل كارمندان
 ت/76294 شماره نامه تصويب موضوع يافته

  محترم هيأت 1388/4/10 مورخ ه 36095
  فوق العاده از آن، بعدی اصالحات و وزيران
  ضريب به باتوجه يافته توسعه كمتر مناطق

  شماره جدول براساس خدمت محل محروميت
 .مي گردند بهره مند (10)



 ضريب محروميت                        

 سطح مشاغل            

ضريب  
(5) 

ضريب  
(6) 

ضريب  
(7) 

ضريب  
(8) 

ضريب  
(9) 

مشاغل تخصصی با مدرك  
تحصيلی کارشناسی ارشد  

 و باالتر

9% 12% 15% 18% 25% 

ساير مشاغل با هر مدرك  
 تحصيلی  

6% 9% 11% 15% 20% 

 ضريب محرومیت محل خدمت فوق العاده محرومیت از تسهیالت زندگی( 10)جدول شماره  



 فوق العاده بدي آب و هوا

 بدي لحاظ از كشور نقاط درجه بندي جدول موضوع هوا و آب بد مناطق در شاغل كارمندان
 محترم هيأت 137۴/1/1۴مور  ه515ت/20272 شماره تصويب نامه پيوس  هوا و آب

 و آب درجه بندي به توجه با هوا و آب بدي فوق العاده از آن بعدي اصالحات و وزيران
 مي اردند بهره مند (11) شماره جدول براساس خدم  محل هواي



درجه بندي                                           

 آب و هوا

 سطح مشاغل

 (2)درجه  (۱)درجه 
درجه  

(3) 
 (4)درجه 

مشاغل تخصصی با مدر   
تحصیلی كارشناسی ارشد و  

 بابتر

۱0% ۱2% ۱6% 25% 

ساير مشاغل با هر مدر   

 تحصیلی 

8% ۱0% ۱4% 20% 

درصد مناطق فوق العاده بدي آب و هوا( 11)جدول شماره   



جدول ضرايب مناطق كمتر توسعه يافته و جدول درجه بندي نقاط  
كشور از نظر بدي آب و هوا در پايگاه اطالع رسانی اداره كارگزينی 
اداري مديريت توسعه و سرمايه انسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

http://vcmdrp.tums.ac.ir قابل دسترسی می باشد. 



 تفاوت حداقل دريافتی

چنانچه مجموع حق شغل،حق شاغل،فوق العاده مديريت،فوق العاده ايثارگري،سختی 
كار و فوق العاده شغل فرد كمتر از حداقل دريافتی اعالم شده سالیانه از سوي هیئت 

وزيران باشد مابه التفاوت آن به عنوان تفاوت حداقل دريافتی در حکم كارگزينی وي 
 .  درج می گردد

همچنین مجموع فوق العاده هاي مـکكور نبايـد   
بیشتر از حداكثر حقوق  اعالم شده سالیانه از سوي 

 .هیئت وزيران باشد



 پايان
 باتشکر از توجه شما عزيزان


