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  مقدمه

 -  .یدولت موسسات ای شرکتها ای ها وزارتخانه از یکی در دولت دمتبخ یشخص رفتنیپذ از است عبارت دولت استخدام

 . - . گردد آن انجامه ب مکلف یرسم حکم بموجب مستخدم که است يکاره ب اشتغال از عبارت دولت خدمت

 و نیقوان حدود در یدولت موسسات ای ها شرکت و ها وزارتخانه دار تیصالح مقامات یکتب دستور از عبارت یرسم حکم

  .است همربوط مقررات

  یاجرائ هايدردستگاه  نظام پرداخت حقوق و مزایا انواع

  )براي کارکنان غیر هیئت علمی  (  قانون مدیریت خدمات کشوري - 1

  )براي کارکنان هیئت علمی (   نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولتانونق  - 2

 یدولت دردستگاه هاي استخدام انواع

 :دریپذ یم انجام لیذ روش دو به یاجرائ يادستگاهه در استخدام

 - .یتیحاکم مشاغل در ثابت يپستها يتصد يبرا یرسم استخدام : الف

 - .نیمع مدت يبرا و یسازمان يپستها يتصد يبرا یمانیپ استخدام : ب

 يبند میقست از خارج و خدمت به مشغول دستگاه هاي دولتی در پرسنل از يتعداد فوق روش دو به استخدام بر عالوه

  .  میباشدشرح ذیل به  استخدام آنهاکه فوق

  – یعلم اتیه و پیمانی یرسم استخدام - 1

   انسانی و تعهدات قانونیرويین طرح قانون ینمشمول استخدام  - 2

  –ن حرفه ايیمع کار انجام قرارداد استخدام - 3

  ن غیرحرفه اي یمع کار انجام قرارداد استخدام  - 4

   قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت88خرید خدمت موضوع ماده  قرارداد استخدام - 5 

   شرکتیاستخدام - 6

  – دستیاران  - 7
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یا کسانی که تفویض اختیار ( پس از استخدام پرسنل به یکی از انواع فوق براي آنها حکم حقوقی با امضاء مدیر امور اداري 

   .پرداخت خواهد بودصادر میگردد و از تاریج اجراي حکم قابل ) شده باشند

سال خدمت خود یکبار می تواند صندوق بازنشستگی خود را تغییر دهد در صورتی که تمایل 30هر کارمند در طول مدت 

به این کار نداشت میتواند پس از سپري شدن دوران استخدام پیمانی ضمن اینکه رسمی و یا رسمی آزمایشی هست 

 انتخاب کند و ضرورتی ندارد بدلیل استخدام رسمی صندوق بازنشستگی خود صندوق بازنشستگی خود را تامین اجتماعی

  .را کشوري انتخاب نماید

نرخ  باکه صندوق بازنشستگی آنان صندوق بازنشستگی کشوري است در این جزوه منظور از کارکنان رسمی ،کارکنانی 

  .ک و نیم برابر کسور سهم کارمند میباشدو نرخ کسور بازنشستگی سهم کارفرمایی ی% 9باز نشستگی سهم کارمند کسور 

در صندوق بازنشستگی کشوري براي دریافت کسور محدودیتی وجود ندارد و از کل عوامل مشمول بازنشستگی اعمال 

  . کسور میگردد

صندوق که ( رسمیاعم از کارکنان  .صندوق بازنشستگی آنان تامین اجتماعی میباشدی که کارکنان: کارکنان پیمانی  

و نرخ کسور % 7نرخ کسور  باز نشستگی سهم کارمند  با ،پیمانی استخدام  و کارکنان )نشستگی خود را تغییر داده اندباز

  .میباشد%  20بازنشستگی سهم کارفرمایی 

 برابر حداقل حقوق هرسال از عوامل 7در صندوق تامین اجتماعی براي دریافت کسور محدودیت وجود دارد و تا سقف 

  . عمال کسور میگرددمشمول بیمه ا

  8121660= حد اقل حقوق  : 95براي مثال در سال

  .    که از  مازاد این مبلغ بیمه کسر نخواهد شد 56851620= برابر حداقل حقوق 7

    پرسنل واحد حضور و غیاب
رکنان در ار پرسنل و در واقع حضور و غیاب هر یک از کا انجام کساعتط به وري اطالعات مربوظیفه این بخش جمع آو

  . که به طرق و روش هاي خاصی این کار صورت می پذیردواحدها می باشد

  پرسنلی حسابداري اداره

  :ذیل میباشذ  بشرح ادارهاین  یفاوظاهم 

 و تعیین مبلغ ناخالص و خالص قابل مزایاحقوق و  اسناد شناسایی هزینه و پرداخت  صدور وتهیه و تنظیم لیست - 1

   و پزشکاننلپرداخت به هر یک از پرس
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 و تعیین مبلغ ناخالص و خالص قابل پرداخت اضافه کارو صدور اسناد شناسایی هزینه و پرداخت تهیه و تنظیم لیست  - 2

   به هر یک از پرسنل

و تعیین مبلغ ناخالص و خالص قابل پرداخت به و صدور اسناد شناسایی هزینه و پرداخت  کارانهتهیه و تنظیم لیست  - 3

  و پزشکان لهر یک از پرسن

 تعیین مبلغ ناخالص و محرومیت از مطب پزشکانو صدور اسناد شناسایی هزینه و پرداخت تهیه و تنظیم لیست  - 4

  زشکانخالص قابل پرداخت به هر یک از پ

عیدي ـ کمک هزینه مهد کودك ـ  ازدواج (  و صدور اسناد شناسایی هزینه و پرداختهاي متفرقه تهیه و تنظیم لیست - 5

  ) . . . و 88 الزحمه قراددهاي مادحقعلی الحساب ـ  /  ـ مساعده و فوت

  . و ارسال اظهارنامه کسورات قانونی پرسنل و پزشکان به سازمانهاي مربوطهتنظیم - 6

  . جهت ارائه به بانک ها  براي پرسنلگواهی کسر ازحقوق تهیه و تنظیم - 7

ر سایت سازمان بازنشستگی و صدور اسناد پرداخت کسورات  و ارسال اطالعات حقوق و کسورات بازنشستگان دتنظیم - 8

  .متفرقه و قانونی بازنشستگان 

یا حکم آنها مطابق با وضعیت استخدامی رکز  ماداره نیروي انسانی میشوند در بخش رکزافرادي که براي استخدام وارد م

 مدت و سایر ، زمان ،شرایط کار  ی در ارتباط با و با توافقهایمی نماینداقدام به انعقاد قرارداد حقوقی صادر می گردد یا 

  . شروع به کار مینماید مرکز مشخص شده به عنوان یکی از پرسنل مرکزمواردي که طبق قوانین 

شروع به قرار میگیرد و از طرف دیگر فرد مذکور پس از سابداري پرسنلی  حقراداد حقوقی پرسنل در اختیار/  حکم سپس 

 اطالعات مدت زمان کار ایشان را در طی مدت کار ثبت می نماید که به طور معمول ور و غیابحض واحد  ،مرکزکار در 

 حسابدارياداره در اختیار   ماه جاري و ساعت اضافه کار و امتیاز کارانه  ماه قبلگواهی انجام کارپس از یک ماه کارکرد 

 متعلقه مزایايحقوق و   ، یا حکملحاظ قرارداد  هحاسبه مدت کارکرد فرد مورد نظر بپس از م و رد قرار می گیپرسنلی

ارسال کسورات از طریق صدور سند پرداخت خالص حقوق و پرسنل مذکور و کسورات قانونی ایشان را تعیین و به 

  .  می نمایدحسابداري حقوق اقدام

 :سیستم اهمیت

 از آن صحت و سرعت اهمیت و طالعاتا پردازش نحوه ، اطالعات استمرار و تراکم بعلت دستمزد و حقوق حسابداري در

  .شود می استفاده افزارهاي مالی نرم
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 هاییلفرمو همچنین و نکند تغییر مدیدي مدت براي است ممکن که یحقوق جمع حکم یا و ساعتی نظیرنرخ اطالعاتی

 ثابت آن وانینق سال طول در که اجتماعی تأمین قهاي بازنشستگی وصندو بیمه حق و مالیات کسورات نحوه محاسبه نظیر

  .لحاظ کنیم عوامل حقوقی همسطح بهتراست را باشد می

 از خالص مزایاي و حقوق تعیین کسورات، ناخالص، مزایاي و حقوق مانند محاسباتی توان می اطالعات این از تفادهسا با

  .گرفت کمک مالی هاي افزار نرم

  سیستماین در است ضروري دهد می تشکیل را مرکز يها هزینه از باالیی حد در دستمزد و حقوق هزینه که آنجایی از

   .آید می بعمل ودستمزد حقوق صحیح پرداخت از اطمینان براي حصول الزم هاي بینی پیش

 کسورات، آوري گرد سرعت به را الزم اطالعات که شود طراحی بنحوي باید دستمزد و حقوق حسابداري دیگر سویی از

 از جلوگیري براي مناسبی تدابیر و نموده محاسبه را کارکنان از یک هر به پرداخت قابل خالص  رقمو محاسبه را الزم

 .نماید فراهم استفاده انواع سوء سایر و واهی افراد به پرداخت

 ذیصالح مراجع به را آنان مزایاي و حقوق میزان و کارکنان مورد در الزم اطالعات است موظف فرمارکا، قانون رعایت براي

  )این کار توسط اداره حسابداري پرسنلی انجام میشود(. نمایدارسال

 محل مالیاتی هاي حوزه به آنهارا مشخصات و کارکنان اسامی است موظف کارفرما درآمد بر مالیات قانون طبق ایران در

   .نماید واریز تا آخر ماه بعدمخصوصی  حساب به را کارکنان به  متعلقمالیات و ارسال

از طریق سامانه  آنها دستمزد و حقوق میزان و کارکنان اسامی ماه هر است الزم اجتماعی نتأمی قوانین طبق بعالوه

 مخصوص حسابهاي به کارفرما و کارمند سهم بیمه حق و تسلیم،  محلاجتماعی تأمین سازمانشعبه  به پرداخت حق بیمه

  .گردد واریز

  ساعت کار در ماه 190ي انسانی موظف به انجام پرسنل رسمی ، رسمی آزمایشی و پیمانی غیر هیئت علمی و طرح نیرو

جهت دریافت حقوق و مزایاي مندرج در حکم خودشان میباشند و ساعات مازاد بر کارکرد موظف به عنوان اضافه کاري 

  .  محاسبه و پرداخت می گردد

ی باحتساب بهروري کارکرد آنها پرسنل بخشهاي درمانی از قانون بهره وري در کارکرد ماهیانه استفاده مینمایند ول : 1نکته

  . ساعت باشد190باید 
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 موظف ساعات ای دارند اشتغال خدمت به وقت پاره ای وقت مهین صورت به یقانون يمجوزها اساس بر که یکارمندان : 1نکته

امل  میباشد در صورت موافقت دستگاه کسورات بازنشستگی آنان بر اساس حقوق ک هفته در ساعت 44 از کمتر کار آنان

  .محاسبه می گردد 

  

 کارکنان مزایاي و حقوق

 می پرداخت آنها به ماهانه طور به مشابه خدمات کنندگان ارائه یا مدیران ، کارکنان توسط شده انجام کار ازاي در آنچه

    .دشو می نامیده  دستمزد اصطالحاًگردد

  :حقوق

  . ،حق شغل ،حق شاغل میباشدپایه حقوق، مبنا حقوق  شامل حقوق

 مستمر غیر و مستمر زایايم

 مستمري مزایا

 نقد شامل مینماید دریافت اصلی حقوق بر عالوه وماهانه مستمر بطور بگیر حقوق که هایی دریافتی از دسته آن به

 باشد یم نقد وغیر

 نقد مستمر مزایاي

 مسئولیت، شغل،حق ادهالع فوق وهوا، آب بدي العاده ،فوقوذهاب  ایاب ،حق مسکن حق سختی کار ،اوالد، مقام،حق حق

 از محرومیت حق جذب، حق

 ...و خدمت،مرزي زندگی،محل تسهیالت

 نقد غیر مستمر مزایاي

 کارفرما طرف از اختصاصی اتومبیل از کارفرما،استفاده ازطرف واگذاري ازمسکن استفاده

 مستمر غیرمزایاي 

 شامل مینماید دریافت اصلی حقوق بر وهعال موردي مستمرو بطورغیر بگیر حقوق که هایی دریافتی از دسته آن به

  باشدمی نقد وغیر نقد
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 نقد مستمر غیرمزایاي 

  ...و لباس بابت پرداختی سفر،وجوه ماموریت،هزینه نوبتکاري و العاده ،فوق لسا خروپاداش آ کار،عیدي اضافه

 غیرنقد مستمر غیر مزایاي

  ...و مطالعه و ریرتح لوازم رفاهی، و ورزشی باشگاههاي از استفاده بن

 
  طرح نیروي انسانی و مقررات آن و یمانیپ و یرسم پرسنل دستمزد و حقوق : اول فصل

- -  
پرسنل رسمی ، رسمی آزمایشی و پیمانی غیر  مزایاي و حقوق کسوراتو عوامل حقوقی  )شماره یک (جدول-

 هیئت علمی و طرح نیروي انسانی
 لیحقوق

ردیف
  ل حقوقوامع  

  مشمول بیمه
  ماعیتامین اجت

  مشمول بیمه
  صندوق بازنشتگی

  کشوري
  موثر در اضافه  مشمول مالیات

  کاري

  *  *  *  *  حق شغل  1
  *  *  *  *  حق شاغل  2
  *  *  *  *  فوق العاده مدیریت  3
  -  *  *  *  فوق العاده ایثارگري  4
  -  *  *  *  زده جنگ مناطق در خدمت  5
  -  *  *  *  فوق العاده نشان هاي دولتی  6
  -  *  *  *  تفاوت تطبیق  7
  -  *  - *  فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته  8
  -  *  - *  فوق العاده بدي آب و هوا  9
  -  *  - *  فوق العاده محل خدمت  10
  -  *   *  فوق العاده سختی کار  11
  -  *  -  -  فوق العاده نوبتکاري  12
  -  *  *  *  اشعه  فوق العاده  13
  -  -  -  -  کمک هزینه عائله مندي  14
  -  -  - -  دکمک هزینه اوال  15
  -  *  *  *  جذب هیئت امناء  16
  -  *  *  *  سایر، فوق العاده شغل کارشناسی  17
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رج در احکام پرسنل رسمی ، رسمی آزمایشی و پیمانی غیر هیئت علمی و دمنقوانین کسورات عوامل حقوقی 

  یطرح نیروي انسان
 

بابت کسور % 9ل رسمی و رسمی آزمایشی نس پر)بازنشستگی( عوامل مشمول کسور از طبق جدول شماره یک  ) الف 

از محل اعتبارات دستگاه محاسبه و  برابر آن  بابت بازنشستگی سهم کارفرما 1,5بازنشستگی سهم کارمند از حقوق کسر و 

  . بازنشستگی واریز می شودصندوقبحساب 

نسبت ج در جدول شماره یک  مندر پرسنل رسمیبازنشستگیدر صورتی که هریک از عوامل حقوقی مشمول کسور : نکته 

) مشمول کسور بازنشستگی نمی باشد(افزایش داشته باشد ، مبلغ افزایش حاصله تحت عنوان مقرري ماه اول به ماه قبل 

   .کسر می شود و با سرجمع کسور سهم کارمند و کارفرما بحساب صندوق بازنشتگی کشوري واریز خواهد شد

 بیمه بابت پیمانی و طرح نیروي انسانیپرسنل ) تامین اجتماعی(  کسوربیمه عوامل مشمول از طبق جدول شماره یک)ب 

سازمان بحساب بیمه %27بعنوان  سهم کارفرما از محل اعتبارات دستگاه محاسبه و بیمه بابت %20کسر و % 7سهم کارمند 

   . واریز می شودتامین اجتماعی

  .اه اول معافندمشمولین بیمه تامین اجتماعی از پرداخت مقرري م : 1نکته

کارفرما از محل  توسط )فرزندان شهدا  وانجانبازبیمه تکمیلی + بیمه عمر سهم کارمند + سهم کارمند % 7( : 2هنکت

  . شد پرداخت خواهداعتبارات دستگاه

 درصد عوامل مشمول کسور بیمه هم  بابت بیمه 3بیمه ، % 27عالوه بر در موسسات و سازمانهاي غیر دولتی  : 3نکته

  .  بیمه بحساب سازمان تامین اجتماعی واریز می شود%30یکاري کارکنان از محل اعتبارات دستگاه محاسبه و بعنوان ب

بیمه بیکاري کارکنان آنها درصورت اخراج  مشمول دریافت بیمه % 3به دلیل معافیت دستگاههاي دولتی از پرداخت 

  .بیکاري نمی شوند

 خدمات مهیکل مبلغ ب( -  برابر معافیت مالیاتی7یک تا سقف  جدول شماره اتیل حکم مشمول ماعواملکل =  مالیات) ج 

و % 10)* بیمه عمر سهم کارمند + بیمه تکمیلی سهم حقوق بگیر  + 95ریال معافیت مالیاتی سال13,000,000+ یدرمان

 . مالیات خواهد بود% 20مازاد آن مشمول 

  .باشدی معاف ماتی مالپرسنل جانباز و فرزندان شهدا از پرداخت:  تبصره
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 هیئت وزیران پرسنل 18/11/87 مورخ 64463در اجراي تصویب نامه شماره   - صندوق پس انداز کارکنان دولت  )د

  .دولت باشندپس انداز کارکنان رسمی ، رسمی آزمایشی و پیمانی در صورت تمایل می توانند عضو صندوق 

ق یک حساب بابت کسور سهم کارمند و یک حساب هم بابت سهم براي کارمندان عضو این صندوبا معرفی کارفرما  

 از حقوق کارمند کسر سهم کارمندمبلغ . یانه آنها واریز میگردد ، افتتاح میگردد هکارفرما در بانکی که حقوق و مزایاي ما

می باشد مند یکسان می شود و مبلغ سهم کارفرما از اعتبارات دستگاه براي کارمندان هزینه می شود که با مبلغ سهم کار

حساب سهم کارفرما واریز میگردد و ه همه ماهه کسور سهم کارمند بحساب سهم کارمند و کسور سهم کارفرما بو 

مشمول دریافت . ( ایی هست که بانک مرکزي در هرسال اعالم میداردــموجودي این صندوق تابع قوانین سود سپرده ه

  )سود می شود 

قط با معرفی کارفرما و در صورت استعفا یا بازنشستگی یا اخراج کارکنان امکان پذیر می ف برداشت از حسابهاي مذکور

  .   باشد

  : عضویت ماهانه آن طبق فرمول زیر محاسبه میگردد 

150 x عضویت ماهانهمبلغ =  سال  ریالی هرضریب  

 به و کشور يزیر برنامه و تیریمد سازمان شنهادیپ به بنا 1384/10/25 مورخ جلسه در رانیوز ئتی ه-  بیمه عمر) ه 

  :نمود بیتصو رانیا یاسالم يجمهور یاساس قانون هشتم و یس و کصدی اصل استناد

 ينهادها است، نام ذکر مستلزم برآنها قانون شمول که ییسازمانها و یدولت مؤسسات و سازمانها ها، وزارتخانه هیکل. 1

 يجمهور مسلح يروهاین بانکها، ،یپژوهش و یعال آموزش اتمؤسس و دانشگاهها یعلم ئتیه ياعضا ،یاسالم انقالب

 موظفند ند،ینما یم استفاده دولت کمک ای یعموم بودجه از ينحو به که دولت به وابسته مؤسسات ریسا و رانی ایاسالم

 تحت حوادث قبال در قانوناً آنکه بر مشروط يکشور ای يلشکر از اعم را خود )ثابت( یرسم مستخدمان و ه بازنشستگانیکل

 فوت و حادثه مهیب لیذ موارد تیرعا با قرارداد از حاصل سود در شده مهیب مشارکت شرط به نباشند يگرید مهیپوشش ب

  .ندیعلت نما هر به

 حوادث حداکثر اثر در )ییجز ای یکل( میدا یکارافتادگ از ای عضو نقص و علت هر به فوت بابت نفر هر يبرا مهیب هیسرما 2.

  :به شرح ذیل میباشد 95در سال ) ماهانه(مه عادي یب نرخ حق با ونیلیم مبلغ پنجاه

 ریال15,000:                  ریال                               سهم دستگاه 15,000:                  سهم مستخدم شاغل 

 ریال15,000:                        سهم دستگاه  ریال                        12,500:                         سهم بازنشسته 



 ١٢

 .. ریال حق بیمه سهم بازنشستگان توسط سازمان بازنشستگی کشوري پرداخت می گردد2500 : تبصره

 يایمزا و حقوق از  یا بصورت یکجا در فروردین هر سال هرماه را مستخدم سهم مهیب حق موظفند ییاجرا يدستگاهها . 3

 ای يکشور یبازنشستگ سازمان که یحساب به و کسر یداخل منابع محل از را کارفرما مه سهمیب حق و نیمستخدم یافتیدر

  .ندینما زیوار ربط يذ یبازنشستگ صندوق

شده  گذاشته مورد اجرا به و میتنظ یقانون يمجوزها برحسب قبالً که یدولت يدستگاهها مهیب يقراردادها مفاد .4

  خواهدبود معتبر همچنان

 سابقه خدمت سال کی حداقل که است برآن مشروط نامه بیتصو نیا از مشابه نیعناو ای خدمت دیخر افراد فادهاست5 . 

   ندینما افتیدر دستمزد يجار اعتبارات محل از و باشند مربوط داشته دستگاه در

 و از بازنشسته که نانیکارک فهیوظ و یبازنشستگ حقوق يبرقرار زمان تا موظفند نامه بیتصو نیا مشمول يدستگاهها . 6 

 پس و پرداخت گذار مهیب اریاخت در تنخواه ای الحساب یعل وجوه محل از سهم بازنشسته را مهیب حق شوند، یم کارافتاده

   .ندینما کسر آنان حقوق از را شدگان مهیب سهم مهیب حق یبازنشستگ حقوق ياز برقرار

سهم ( مربوط مهیب حق آنکاه بر مشروط ندینما یم تفادهاس حقوق بدون یازمرخص که یکارکنان يا مهیب پوشش .7

 کارکنان توسط رأساً مقرر یزمان موعد در و مستمر طور به حقوق، بدون یمرخص دوره طول در )دستگاه و مستخدم

  .بود خواهد یباق خود قوت به کماکان گردد، پرداخت يکشور یبازنشستگ به حساب سازمان یا دستگاهمذکور

برابر جدول ( باشدی مبلغ ثابت می از انواع استخدامکی جهت هر 1389 سال ي ابتداتا -ات درمانی خدمبیمه ) ه   

 يخانوارها مهیحق ب )8( صفحه 89قانون بودجه سال ( 1389 طبق قانون بودجه سال 1389 سال ي و از ابتدا)7شماره 

 ری ز مستمر ماهانه به شرحيایاحقوق و مز% 7 معادل 89 در سال  شاغل و بازنشستهي و لشکريکارکنان کشور

 :گرددی منییتع

 .  مستمريایحقوق و مزا% 1,5 نیو بازنشستگان و موظف%  2 شونده شاغل مهیب

 .%) 2 ( شوندهمهی معادل سهم بییدستگاه اجرا

 نیتام و  رفاه وزارتلی ذ) 30405(   کارمندان دولتمهی مبلغ از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه برنامه بهیبق

  .ح تامین می گردد  مسليروهای نیبانی وزارت دفاع و پشت)30440(  ی خدمات درمانمهی و برنامه بیاجتماع

ز ی گر مربوطه وارمهی ماه به حساب سازمان بکی مربوطه را کسر و حد اکثر ظرف مدت مهی موظف است حق بدستگاه

 .دینما
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  خواهد پرداخت55000 برنامه فیفرزندان شهدا توسط دولت از رد سهم کارمند جانباز و ی خدمات درمانمهیحق ب : تبصره

  .شد

و هر سال مبلغ افزایش یافته ، در  الی ر8,000,000 ی خدمات درمانمهی ب مبلغ مشمول کسور  سقف89در سال : توجه

 به شرح جهت کسر بیمه خدمات درمانی) دو برابر حداقل حقوق قانون کار( ریال 16,243,320مبلغ % 6معادل  95سال

 :شده است  نیی تعریز

گزار  مهیبحق بیمه سهم  ،%  2 )سال18خود و همسر و سه فرزند تا  ( 1 براي تبعی ه شاغلد شمهیبحق بیمه سهم ) الف 

  .گرددی کسر نمی درمانکسورات خدماتمبلغ مذکورنسبت به مازاد که  باشدیم%  2حق بیمه سهم دولت  ،% 2 )کارفرما(

  .  ریال 378,889 و 310,000 به ترتیب براي هر نفر مبلغ 3 و2رمانی تبعی حق بیمه خدمات د) ب 

 یدرمان خدمات سازمان در یتبع و یاصل شده مهیب نیمشمول مقررات و نیقوان

شوند،  یم سرانه حق از دولت سهم افتیدر مشمول ، ضوابط اساس بر خانوار هر در که يافراد به1  : یتبع شده مهیب

  :املش و گردد یم اطالق

 مرد کارمند اول همسر :الف

 .باشند اول فرزند سه جزء کهیصورت در یسالگ 20سن تا دولت کارکنان فرزندان و اول همسر :ب

 .اشتغال ای ازدواج باشند تا زمان فرزنداول سه فیدررد کهیدرصورت اناث فرزندان :ت

 .یسالگ 25 سن تا لیتحص ادامه صورت در ذکور فرزندان :ث

 25و ) لیتحص ادامه عدم صورت در ( سال 20 از کمتر نیسن در ) اول فرزند سه جزء ( ذکور فرزندان از یکی چنانچه :ج

 و فرزندان همسر یول بود خواهند مند بهره دولت ارانهی از همچنان ند،ینما ازدواج به اقدام )لیتحص ادامه صورت در ( سال

 .شوند یم محسوب 3 یتبع آنان

 ارانهیشمول  در باشند یم مادر کفالت تحت شاغل يها خانم سوم تا اول فرزندان نکهیا بر ینمب ییقضا مراجع حکم با :چ

  .رندیگ یم قرار دولت

 کهیصورت در یسن تیمحدود بدون یقانون مراجع يرأ براساس )وانگانید و دیر رشیصغار و اشخاص غ( محجور فرزندان :ح

 .باشند اول فرزند سه فیرد در

  وقح يحسابدار :یآموزش دوره نیالکترون زش.ردیگ قرار همسر کفالت تحت ییقضا حکم بقط شوهر کهیصورت در :خ
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 قیاز طر (شوند یم برخوردار ارانهی از باشند، اول فرزند سه جزء چنانچه کار به اشتغال عدم شرط به مطلقه اناث فرزندان :د

  ) مرد کارمند - پدر

 رند اطالقیگ یم قرار پوشش تحت یاصل شده مهیب طرف از کامل رانهس حق پرداخت با که يافراد به2  : یتبع شده مهیب

  : شامل افراد نیا گردد یم

  چهارم فرزندان : الف 

 .باشد ینم سرانه حق از دولت سهم افتیدر مشمول کهیصورت در کارمند ، بعد به و دوم همسر  : ب 

  زن کارمند فرزندان یتمام و همسر  : ج 

 

  : شامل 3  : یتبع شده مهیب

بزرگ ـ  مادر و بزرگ  پدر همسر ـ مجرد برادران و  خواهران مجرد ـ برادران و  خواهران همسرـ مادر و مادرـ پدر و پدر

 نوه ، داماد ، عروس ( کارمند فرزند فرزندان و آنان ـ همسر فرزندان و ينامادر و ي ناپدر ران ـیبگ فهیوظ فرزندان و همسر

 و مذکر سوم تا اول  فرزندان ن ـیوالد از کی هر یقبل يازدواجها از حاصل  فرزندان  ـيو سرهم ای کارمند خوانده  فرزندـ )

 در سال 18يباال بعد به و فرزندان چهارم و باشند شده خارج سرانه حق از دولت سهم از استفاده شمول از که مونث

  .ل یتحص به اشتغال عدم صورت

 ي کشوریبازنشستگ صندوق مشترك زوجه و زوج از یاندرم خدمات مهیب حق کسر عدم خصوص در بخشنامه

 يلشکر و

از  مهیب حق کسر بدون تواند یم زوجه باشند، )يکشور( دولت کارکنان صندوق مشترك دو هر نیزوج که یصورت در -1

 ستا یهیبد .دینما اقدام )یقبل دفترچه حفظ با( دفترچه ابطال بدون خود يا مهیب پوشش استمرار به نسبت خود حقوق

 58دستمزد کارکحقوق خدمت ضمن- یکیوزشون.گردد لحاظ )زوج( همسر 1 یتبع شده مهیب عنوان به دیبا آمار آنان

 خیتار از تواند یم زوجه باشد، يلشگر یبازنشستگ صندوق زوج و )يکشور( دولت کارکنان صندوق زوجه که یصورت در -2

 نیدر ا رد،یگ قرار پوشش تحت خود همسر تبع به مسلح يروهاین قیطر از تکفل تحت افراد و خود دفترچه ابطال و لیتحو

 .باشد یم کل بیمه سالمت اداره قیطر از کسر عدم یگواه و دفترچه ابطال به منوط افراد نیا از مهیب حق کسر عدم رابطه

  :شد خواهد اقدام ریز روش به باشد، همسر دو يدارا دولت کارکنان صندوق مشترك زوج اگر -3
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 . اقدام می شود1اول طبق بند همسر مورد در نباشد، کارمند يگرید و باشد صندوق همان مشترك همسران زا یکی  - 1

  .گردد یم کسر 2 یتبع عنوان تحت سرانه بصورت مهیب حق دوم همسر مورد در

 مورد در و می گردد اقدام 1 بند طبق اول همسر يبرا فقط باشند، دولت کارکنان صندوق مشترك زوجه دو هر  اگر- 2

  ...می گردد کسر سرپرست عنوان تحت يو حقوق از يدرصد بصورت مهیب حق دوم همسر

 شهدا فرزندان یقانون کسورات یبخشودگ به مربوط يها بخشنامه و دستورالعملها

 منابع رضهــع تیوـاول با ثارگرانیا کرامت حفظ درجهت شهادت، و ثاریا فرهنگ جیترو و توسعه استمرار، منظور به دولت

 جانبازان، نیهمچن و شهدا فرزندان و همسر مادر، پدر، ثارگران،یا به ازاتیامت و التیتسه و امکانات ها، فرصت ،یالــم

 :دهد یم انجام را ریز اقدامات آنان تکفل تحت افراد آزادگان و

 باالتر و درصد 50جانباز شخص يبرا مقررات مختلف و نیقوان در مقرر يایمزاو ازات یامت یتمام از شهدا فرزندان

  .شود ینم دیشه فرزند وابستگان شامل بند نیا از یناش ازاتیامت و برخوردارند

 مهیب و ی بازنشستگکسورات و دستمزد و حقوق بر اتیمال پرداخت از شهدا فرزندان که است نیا تأمل قابل و مهم نکته  

 ها، مؤسسات، شرکت ،ییاجرا يها دستگاه از که شهدا فرزندان همه 91 سال يابتدا از لذا اند، شده معاف زین درمان

 ن کسوراتیهمچن .باشند یم معاف حقوق بردرآمد اتیمال پرداخت از کنند یم افتیدر دستمزد و حقوق ...و ها سازمان

 یط  چنانچه.شود ینم کسر انآن یافتیدر از و شد خواهد پرداخت دولت توسط آنان درمان مهیب سهم و یبازنشستگ سهم

 مسترد به آنان و محاسبه آنان مطالبات عنوان به دیبا شود، کسر آنان از یمبالغ قانون، کامل شدن ییاجرا تا يجار سال

  .شود

  

 ی حقوق پرسنل رسمنهیهز

 ی بازنشستگ%9( + ) برابر کسور سهم کارمند1,5(دولت  سهم یبازنشستگ+ ی کل حکم حقوق=ی حقوق پرسنل رسمنهیهز

فرزندان   وانجانبازبیمه عمر سهم کارمند + بیمه تکمیلی + بیمه درمان سهم کارمند  + مقرري ماه اول+ کارمند سهم 

  بیمه درمان سهم کارفرما و دولت + بیمه عمر سهم کارفرما + کارکنان سهم دولت صندوقپس انداز + ) شهدا
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  :یپرسنل رسم حقوق کسورات

یمه ب+ بیمه درمان سهم کارمند + مقرري ماه اول  + کارمند سهم ی بازنشستگ: عبارتند از یپرسنل رسمکسورات حقوق 

  کسورات متفرقه+ مالیات    +کارمند پس انداز کارکنان سهم + بیمه عمر سهم کارمند + تکمیلی 

 بیمه درمان( -  برابر معافیت مالیــاتـی 7دو تا سقف دول شماره ـــ جاتی حکم مشمول مالعوامل حقوقیکل  = اتیمال

)* بیمه عمر سهم کارمند + بیمه تکمیلی سهم حقوق بگیر + 95ریال معافیت مالیاتی سال13,000,000+  سهم کارمند

  .مالیات خواهد بود% 20و مازاد آن مشمول % 10

  یحقوق قابل پرداخت به پرسنل رسم 

ت  خدمامهیب+ مقرري ماه اول +  سهم کارمندیبازنشستگ ( – یکل حکم حقوق= ی قابل پرداخت به پرسنل رسمحقوق

 کسورات + اتی مال  +یلی تکممهیب +  پس انداز کارکنان سهم کارمند+   عمر سهم کارمندمهیب+ کارمند سهم یدرمان

 )متفرقه 

 سهم یع اجتمانی تامبیمه+ یکل حکم حقوق=  تعهدات قانونیو   نیروي انسانیطرح ، یمانی حقوق پرسنل پنهیهز

 عمرسهم مهی ب)+فرزندان شهدا  وانجانبازبیمه تکمیلی + کارمند بیمه عمر سهم + سهم کارمند % 7+ ( ) %20( دولت

  .مربوط به پرسنل پیمانی  پس انداز کارکنان سهم دولت+ دولت

  : تعهدات قانونیو   نیروي انسانی طرح، یمانیپ حقوق پرسنل کسورات

پس انداز کارکنان +  کارمندهم س عمرمهیب+  سهم کارمندی اجتماعنی تاممهیب : عبارتند از پیمانیپرسنل کسورات حقوق 

  . متفرقه کسورات+ اتیمال + یلی تکممهیب+ سهم کارمند 

دو هفـتم (  - برابر معافیت مالیــاتـی 7دو تا سقف دول شماره ـــ جاتی حکم مشمول مالعوامل حقوقیکل  = اتیمال

بیمه عمر سهم کارمند + قوق بگیربیمه تکمیلی سهم ح + 95ریال معافیت مالیاتی سال13,000,000+   سهم کارمندبیمه

  .مالیات خواهد بود% 20و مازاد آن مشمول % 10)* 

 سهم ی اجتماعنی تاممهیب( – یکل حکم حقوق=  و تعهدات قانونی یطرح  ،یمانی قابل پرداخت به پرسنل  پحقوق

  .) متفرقه سوراتک+ اتیمال + یلی تکممهیب+ پس انداز کارکنان سهم کارمند +  کارمند سهمر عمهمیب+ کارمند

 ی و طرحیمانی پ،یپرسنل رسم کار اضافه محاسبه نحوه

   176) / تیریمد لعاده افوق +شاغل حق  +شغل حق = (کار اضافه ساعت کی مبلغ
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    نیروي انسانیطرح و یمانی پ، یپرسنل رسم کار اضافه کسورات

  .می باشد  % 10با نرخ  مالیات شمول کسرم   نیروي انسانی و طرحیمانی پ، یرسمدر حال حاضر اضافه کار پرسنل 
  

 خدمات مهی و کسور بیکسور بازنشستگخالص و ناخالص حقوق ، اضافه کار ، حق مشارکت و محاسبه  :مثال 
  یپرسنل رسمات ی مال، درمانی

  

  کسورات      یپرسنل رسمحق مشارکت  + اضافه کار +  یعوامل حقوق
  :بیمه بازنشستگی                                                                                 10,078,140: حق شغل  

 2,469,717:  سهم کارمند                                                                                         5,479,796: حق شاغل  
  3,704,577: سهم کارفرما                                                                                      405,081: ق یتفاوت تطب

 :اتیمال                                                                            1,541,000:  کار یسخت
 1,550,334: ات حقوق یمال                                                                                                616,400 : يثارگریا 

 1,166,845: ات اضافه کار یمال                                                                          2,311,500: فوق العاده شغل    
 1,889,287: ات حق مشارکت یمال                                                                                           1,386,900 : ينوبت کار
 324,866 :  سهم کارمندیمه خدمات درمانیب                                                                       7,009,393: ئت امناء یجذب ه
 100,000: کسور متفرقه                                                             1,248,210 : ينه عائله مندیکمک هز

  4,444,917:                                              جمع کسورات حقوق           647,220: حق اوالد 

  1,166,845: جمع کسورات اضافه کار                   ساعت اضافه کار

   1,889,287: جمع کسورات حق مشارکت                 132: ساعت اضافه کار 

    )العاده مدیریت فوق+ حق شاغل + حق شغل /(176 * 132= 11,668,452: مبلغ اضافه کار 

  18,892,874: حق مشارکت 

  61,284,966: ا یجمع حقوق و مزا

  26,278,723: خالص حقوق 

  10501607: اضافه کار   خالص

  17003587: حق مشارکت  خالص
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   :یپرسنل رسمو اضافه کار و حق مشارکت حقوق کسورات محاسبه 
  

   یجمع مشمول بازنشستگ

  ای جمع حقوق و مزا–) حق مشارکت + اضافه کار + حق اوالد  + يعائله مند + ينوبت کار = ( ی جمع مشمول بازنشستگ          

27,441,310) = 1,386,900+ 1,248,210+ 647,220 +11,668,452 + 18,892,874( - 61,284,966  

  27,441,310% * 9 = 2,649,717:  سهم کارمند 

  2,649,717 * 5/1 = 3,704,575:  سهم کارفرما 

   : یمه خدمات درمانیب

لیا ر16,243,300 تا سقف یجمع مشمول بازنشستگ  

  16,243,300% *2 = 324,866  :   سهم کارمند

                                                                     به پرسنلیپرداختکسر و رمؤثر در یغ       16,243,300% * 2= 324,866      :سهم کارفرما 

      16,243,300% * 2= 324,866    :سهم دولت      

  ـــاتیمال

  : ات حقوق یجمع مشمول مال

  61,284,966 –) حق مشارکت + اضافه کار  = ( 30,723,640              جمع حقوق مندرج در حکم      

   30,723,640 – ) يعائله مند+ حق اوالد  = ( 28,828,210ات حقوق                 ی           جمع مشمول مال

                                         1,550,334 = 10 * %15,503,344) = 324,866 + 13,000,000 ( – 28,828,210  

  18,892,874% * 10 = 1,889,287      ات اضافه کار یمال

  11,668,452% * 10 = 1,166,845    ات حق مشارکت یمال

 باشد پس اضافه کار و حق مشارکت ی میاتیت مالیات حقوق مندرج در حکم باالتر از معافینکه جمع مشمول مالیل ایبه دل

  .  باشند یم% 10ات با نرخ یمشمول کسر مال

  ا و اضافه کار و حق مشارکتی جمع حقوق و مزا–)  سهم کارمند یکسورات قانون+ کسورات متفرقه = (  یص پرداختخال



 ١٩

  و مقررات آن قرارداد انجام کار معین حرفه اي و غیر حرفه اي پرسنل دستمزد و حقوق :دوم فصل

  فه اي حرفه اي و غیرحر معین کار انجام  پرسنلقرارداد انعقاد نحوه العمل دستور

و  یاستخدام ،يادار نامه نییآ 2 ماده 3 تبصره و توسعه چهارم برنامه قانون 49 ماده الف بند استناد به دستورالعمل نیا

 يتهایمسئول و فیوظا انجام يبرا یقیحق اشخاص خدمات از استفاده جهت دانشگاه، یعلم اتیه ریغ اعضاء یالتیتشک

 .باشد یم االجرا الزم 1/9/85خیتار از و هدیرس هاامنا دانشگاه اتیه بیصوت نیمع مدت يبرا وقت تمام بصورت و مشخص

 ایمزا و حقوق

 .است پرداخت قابل قرارداد طرف کارکنان به یلیتحص مدرك نظر از سطح هم یمانیپ کارمندان برابر ایمزا و حقوق

 ریوز توسط ساله هر پاداش و يدیع ، بار خوارو بن ، مسکن حق ، اوالد و يمند عائله ه،یپا حقوق زانیم :1 تبصره 

 ایمزا ریسا عنوان تحت حاصله التفاوت به ما است یهیبد . شد خواهد ابالغ و نییتع یپزشک آموزش و بهداشت درمان

 .شود یم و پرداخت محاسبه

دستگاه  سهیرئ ئاتیه مصوب ازانیم به ،یسازمان واحد دییتا و ازیموردن یکاراضاف انجام صورت در کار اضافه 2 : تبصره

  .است پرداخت قابل

 یرفاه امور

 یاستحقاق یمرخص .بود خواهد یمانیپ کارکنان همانند مشمول افراد یاستعالج و یاستحقاق یمرخص از استفاده نحوه

 . شود یم دیبازخر سال انیپا در روز 15 زانیم به حداکثر فرد خدمت به مربوطه واحد ازین براساس نشده استفاده

ص یتشخ با ياضطرار موارد در قرارداد مدت دوازدهم کی زانیبم حداکثر کارکنان حقوق بدون یمرخص از هاستفاد : تبصره

   .بود خواهد مربوطه بالمانع واحد

 قرارداد خاتمه ای فسخ

 .ابدی یم خاتمه لیذ طرق از یکی به خدمت محل واحد با مشمول کارکنان رابطه

  – قرارداد مدت انیپا الف

 - ردادقرا دوم طرف فوت ب

 - نیطرف از کیهر یقبل اعالم کماهی با قرارداد فسخ ج

 .شود یم پرداخت مشمول کارکنان به قرارداد در مندرج مبلغ ماه کی معادل قرارداد دوره هر انیپا از پس
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 قابل قرارداد مدت تناسب به باشد کسالی از کمتر آنها انجام مدت که ییقراردادها در خدمت سنوات دیبازخر : هتبصر

  . باشد یم پرداخت و محاسبه

 

   حرفه اي و غیرحرفه اي معین کار انجام پرسنل قرارداد مزایاي و حقوق
  

   حرفه اي و غیرحرفه اي معین کار انجام پرسنل قرارداد مزایاي و حقوق کسورات) شماره دو(جدول 
  

ردیف
  

مشمول بیمه   عامل حقوق
  موثر در اضافه کاري  مشمول مالیات  تامین اجتماعی

  *  *  *  )قراردادي(حقوق پایه   1
  *  *  *  )جذب قراردادي(ایر س  2
  -  *  -  فوق العاده نوبت کاري  3
  -  -  -  کمک هزینه عائله مندي  4
  -  -  -  کمک هزینه اوالد  5
  -  *  *  بار و خوار نهیهز کمک  6
  -  *  *  مسکن نهیهز کمک  7
  -  * *  جذب هیئت امناء  8
  -  * *  سختی کار  9
  -  * *  عهفوق العاده اش  10

  
  
  
 -  حرفه اي و غیرحرفه اينیمع کار انجام قرارداد پرسنل حقوق نهیهز

 یاجتماع نیتام کسورات +یحقوق قرارداد کل =  حرفه اي و غیرحرفه اي نیمع کار انجام قرارداد پرسنل حقوق نهیهز

  .کارفرما عمرسهم مهی ب)+ان شهدافرزند  وانجانبازبیمه تکمیلی + بیمه عمر سهم کارمند + سهم کارمند % 7+ (دولت سهم

   حرفه اي و غیرحرفه اينیمع کار انجام قرارداد پرسنل حقوق کسورات

  مالیات ، کسورات متفرقه ، فرماکار سهم یاجتماع نیتام ، بیمه کارمند سهم یاجتماع نیتام بیمه

  حرفه اي و غیرحرفه اينیمع کار انجام قرارداد پرسنل حقوقمحاسبه مالیات 
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دو هفـتم بیمه سهم (  - برابر معافیت مالیــاتـی 7دو تا سقف دول شماره ـــ جاتی حکم مشمول مالعوامل حقوقیکل   =اتیمال

و مازاد آن % 10)* بیمه عمر سهم کارمند + بیمه تکمیلی سهم حقوق بگیر + 95ریال معافیت مالیاتی سال13,000,000+  کارمند

  .مالیات خواهد بود% 20مشمول 

 پرداخت قابل وقحق محاسبه

 نیتام مهیب(  -  یحقوققراداد  کل =  حرفه اي و غیرحرفه اي نیمع کار انجام قرارداد پرسنل به پرداخت قابل حقوق

  ) متفرقهکسورات + اتیمال + کارمند سهم یلیتکم مهیب +کارمند سهم عمر مهیب+کارمند سهم یاجتماع

 حرفه اي و غیرحرفه اي نیمع کار انجام قرارداد پرسنل کار اضافه محاسبه نحوه

  160))/جذب قراردادي(سایر + حقوق پایه قراردادي  (=کار اضافه ساعت کی مبلغ

 حرفه اي و غیرحرفه اي نیمع کار انجام قراردادپرسنل  کار اضافه کسورات
کسر  % 10رخ با ن مالیات مشمول کسر حرفه اي و غیرحرفه اي نیمع کار انجام قرارداددر حال حاضر اضافه کار پرسنل 

  . د باشمی
ات پرسنل ی مال، یکسور بازنشستگخالص و ناخالص حقوق ، اضافه کار ، حق مشارکت و  محاسبه :مثال 

  قراردادي
  :کسورات                 یعوامل حقوق

  بیمه بازنشستگی    8,121,660        هیحقوق پا
  1,054,395      سهم کارمند     83,830              کاریسخت

  482,000       بیمه مکمل درمانی              314,364                ينوبت کار
  مالیات    172,592           حق اوالد 

  159,389               حقوق مالیات     431,480          يحق عائله مند
  339,921          اضافه کارمالیات     1,766,941          )يجذب قرارداد(ر یسا

    1,631,12       رکت  حق مشامالیات    3,490,351        جذب امناء
  4,650,000             کسورات متفرقه    500,000       نه مسکنیکمک هز
   جمع کسورا ت              1,100,000    نه خوارباریکمک هز

                                                                                                               ٥٥ :                    کار اضافھ ساعت 
                         9,635,434                        خالص حقوق              3399207 :                      کار اضافه  
                                           3,059,286                    خالص اضافه کار           ١٦٣١١٢٧٩                   :حق مشارکت  

  14,680,152               خالص حق مشارکت           ٣٥٦٩١٧٠٤جمع حقوق و مزایا               
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   :یجمع مشمول بازنشستگ
  ای جمع حقوق ومزا–) ارکت حق مش+ اضافه کار  + يعائله مند+ حق اوالد  + ينوبت کار = ( یجمع مشمول بازنشستگ

                                         15062782) = 314364 + 172592 + 431480 + 3399207 + 16311279 ( - 35691704  

  15062782% * 7 = 1054394       سهم کارمندیبازنشستگ

  15062782% * 20 = 3012556       سهم کارفریگستبازنش

  ات یمال

  ای جمع حقوق و مزا–) اضافه کار+ حق مشارکت  + يعائله مند+ حق اوالد = ( ات حقوق ی   جمع مشمول مال

                                         15377146 ) = 172592 + 431480 + 16311279 + 3399207 ( – 35691704  

  ات حقوقیجمع مشمول مال – ) یاتیت مالیمعاف+ مه کل یب + یمه بازنشستگیب= ( ات ی      حقوق مشمول مال

                                    1593891 ) = 301255 = 7/2 * 1054394 + 482000 + 13000000 ( – 15377146  

  1593891% * 10 = 159389       ات حقوق           ی مال

  16311279% * 10 = 1631127    ات حق مشارکتیمال

  3399207% * 10 = 339921      ات اضافه کاریمال

  
  

 باشد پس اضافه کار و حق مشارکت ی میاتیت مالیات حقوق مندرج در حکم باالتر از معافینکه جمع مشمول مالیل ایبه دل

  .  باشند یم% 10ات با نرخ یمشمول کسر مال

  تا و اضافه کار و حق مشارکی جمع حقوق و مزا–)  سهم کارمند یکسورات قانون+ کسورات متفرقه = (  یخالص پرداخت
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ی تابع قوانین نظام هماهنگ علم اتیه یمانیپ و یرسم پرسنل دستمزد و حقوق :ومس فصل

  و مقررات آن پرداخت حقوق کارکنان دولت

  
 یعلم اتیه یمانیپ و ی رسمزشکانپ مزایاي و حقوق کسوراتعوامل حقوقی و ) شماره سه(جدول 

  

ردیف
  

  عامل حقوق

مشمول بیمه 
تامین 
  اجتماعی

مشمول بیمه 
ق صندو

بازنشستگی 
  کشوري

  مشمول مالیات
موثر در 

محرومیت از 
  مطب

  *  *  *  *  وق مبناحق  1
  *  *  *  *  فوق العاده شغل  2
  -  -  -  -  کمک هزینه عائله مندي  3
  -  -  -  -  کمک هزینه اوالد  4
  -  *  *  *  جذب العاده فوق  5
  -  *  *  *  یعلم اتیه ژهیو العاده فوق  6
  -  *  *  *  اشعه العاده فوق  7
  -  *  - -   العاده مدیریتفوق  8
  -  *  - -  محرومیت از مطب  9

  
  یرسم یعلم اتیه کارکنان حقوق نهیهز :الف 

 %9( + ) برابر کسور سهم کارمند1,5( سهم دولتیبازنشستگ+ یکل حکم حقوق =یرسم یعلم اتیه کارکنان حقوق نهیهز

  وانجانبازبیمه عمر سهم کارمند + یمه تکمیلی ب+ بیمه درمان سهم کارمند + مقرري ماه اول + کارمند  سهم یبازنشستگ

  بیمه درمان سهم کارفرما و دولت+ بیمه عمر سهم کارفرما + پس انداز کارکنان سهم دولت)+ فرزندان شهدا 

  : یرسم یعلم اتیه کارکنان حقوق کسورات

بیمه درمان سهم + ه اول مقرري ما+ کارمند  سهم ی بازنشستگ:عبارتند از  یرسم یعلم اتیه کارکنانکسورات حقوق 

  کسورات متفرقه+ مالیات    +کارمند پس انداز کارکنان سهم + بیمه عمر سهم کارمند + یمه تکمیلی ب+ کارمند 
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+   سهم کارمند درمانمهیب( -  برابر معافیت مالیاتی 7سه تا سقف  جدول شماره اتی حکم مشمول مالعواملکل  = اتیمال

و مازاد آن % 10)* بیمه عمر سهم کارمند  + 95ریال معافیت مالیاتی سال13,000,000+ سهم حقوق بگیر یلی تکممهیب

  .مالیات خواهد بود% 20مشمول 

 یرسم یعلم اتیه کارکنانحقوق قابل پرداخت به 

+ مقرري ماه اول +  سهم کارمندیبازنشستگ ( – یکل حکم حقوق=  یرسم یعلم اتیه کارکنان قابل پرداخت به حقوق

 + اتی مال  +یلی تکممهیب +  پس انداز کارکنان سهم کارمند+   عمر سهم کارمندمهیب+ کارمند سهم یت درمان خدمامهیب

 ) متفرقه کسورات

  یمانیپ یعلم اتیه کارکنان هزینه حقوق: ب 

سهم % 7+ ( ) %20( سهم دولت ی اجتماعنی تامبیمه+ یکل حکم حقوق = یمانیپ یعلم اتیه کارکنان حقوق نهیهز

پس انداز کارکنان سهم +  عمرسهم دولتمهی ب)+فرزندان شهدا  وانجانبازبیمه تکمیلی + بیمه عمر سهم کارمند + د کارمن

  . یمانیپ یعلم اتیه کارکنانمربوط به  دولت

  :یمانیپ یعلم اتیه کارکنان حقوق کسورات

پس انداز  عمر سهم کارمند ،بیمه    ،مالیات ،کارمند  سهم یمهب:  عبارتند از یمانیپ یعلم اتیه کارکنانکسورات حقوق 

  . صندوق رفاه کارکنان سهم کارمند 

 برابر معافیت مالیاتی 7سه تا سقف  جدول شماره اتی حکم مشمول مالعواملکل  = یرسم یعلم اتیه  پرسنل =اتیمال

بیمه  + 95تی سالریال معافیت مالیا13,000,000+ سهم حقوق بگیر یلی تکممهیب+  ی خدمات درمانمهیکل مبلغ ب(  - 

  .مالیات خواهد بود% 20و مازاد آن مشمول % 10)* عمر سهم کارمند 

 یمانیپ یعلم اتیه کارکنان به پرداخت قابل حقوق

  عمرمهیب+  سهم کارمندی اجتماعنی تاممهیب( – یکل حکم حقوق = یمانیپ یعلم اتیه پرسنل به پرداخت قابل حقوق

   ) متفرقهکسورات+ اتیمال + یلی تکممهیب+ کارمند پس انداز کارکنان سهم +  کارمندسهم
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 و یر است نحوه کسر کسور بازنشستگی به قرار ز هیئت علمی رسمی و پیمانی پرسنلی عوامل حقوق:مثال 
  د ؟ییات آن را محاسبه نمایمه و مالیکسور ب

   رسمییئت علمیکارکنان ه

   بیمه بازنشستگی:        کسورات                 یعوامل حقوق

  10,724,106    سهم کارمند                    6,365,210      حقوق 

  16,086,159    سهم کارفرما          18,968,326    فوق العاده شغل

  324,866  بیمه خدمات درمانی                  49,012,116    ژهیفوق العاده و

  12,066,373    مالیات حقوق          27,497,707      حق اشعه

  97,613,205       خالص                  17,313,371   حق جذب              

  323,610      حق اوالد

      124,8210    يحق عائله مند

  120,728,550  ایجمع حقوق و مزا

  محاسبات حقوق کارکنان هیئت علمی رسمی 
  

  120,728,550 -)323,610 + 1,248,210 = ( 119,156,730جمع مشمول بازنشستگی      

  119,156,730% * 9 = 10,724,106      سهم کارمند 

  10,724,105 * 5/1 = 16,086,159      سهم کارفرما

  بیمه خدمات درمانی 

  16,243,300    جمع مشمول بازنشستگی تا سقف

  16,243,300% * 2 = 324,866          سهم کارمند

  16,243,300% * 2 = 324,866          سهم کارفرما

  16,243,300% * 2 = 324,866          سهم دولت

  



 ٢٦

  مالیات

  120,728,550 –) عائله مندي + حق اوالد  = ( 119,156,730     جمع مشمول مالیات                                       

  119,156,730 –) معافیت مالیاتی + بیمه درمان    = ( 105,831,864                         کسر معافیت ها               

  105831864 –) 13,000,000* 7 = ( 14,831,864% * 20 = 2,966,372         %       10                   مازاد سقف 

  )13,000,000 * 7 = ( 91,000,000% * 10 = 9,100,000                           %                    10                  مالیات با نرخ 

  2,966,372 + 9,100,000 = 12,066,373                                                               کل مالیات                           

  کارکنان هیئت علمی پیمانی

  )دراین مثال از عوامل حقوقی کارکنان هیئت علمی رسمی استفاده شده(   

  12,0728,550      جمع حقوق و مزایا

  3,979,613    بازنشستگی سهم کارمند

  1,1370,324    بازنشستگی سهم کارفرما

  محاسبات حقوق کارکنان هیئت علمی پیمانی

   برابر حداقل حقوق قانون کار7تا سقف : جمع مشمول بازنشستگی 

  8,121,660 * 7 = 56,851,620% * 7 = 3,979,613سهم کارمند                     

  56,851,620% * 20= 11,370,324        سهم کارفرما

  مالیات

  120,728,550 –) عائله مندي+ حق اوالد  = ( 119,156,730              مشمول مالیات                                        

  119,156,730 – ) یاتیت مالیمعاف + یمه بازنشستگیب                                                                                 = (

                                           105,019,698 ) = 1,137,032= 7/2 * 3,979,613 + 13,000,000 ( – 119,156,730  

  105,109,698 – ) 13,000,000 * 7 = ( 14,019,698% * 20 = 2,803,939%           10      مازاد سقف                   

  91,000,000% * 10 = 9,100,000             %           10ات با نرخ ی             مال                                                             

  9,100,000 + 2,803,939 = 11,930,939          ات      یکل مال                                                                  
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  یتخصص ارانیدست و انترن دنت،یرز پرسنل به یپرداخت نهیهز کمک

 یلیتحص نهیهز کمک مبلغ کل = انترن و دنتیرز پرسنل به یپرداخت نهیهز کمک

  - پرداخت قابل حقوق محاسبه نحوه

 یحقوق حکم کل =انترن و دنتیرز پرسنل به پرداخت قابل حقوق

 - کسورات محاسبه نحوه

 از فوق افراد به یپرداخت نهیهز کمک لذا باشدیم کمک عنوان تحت فوق افراد به یپرداخت مبلغ نکهیا به توجه با = اتیمال

  -.باشدیم معاف یاتیمال کسورات نظر

  

 یحقوق عوامل

 - یلیتحص نهیهز کمک -

 يمند عائله نهیهز کمک -

  اوالد نهیهز کمک -
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  )شرکتی(پرسنل خرید خدمات مشاغل گروه پرستاري  ددستمز و حقوق

  .ردان اتاق عمل ،کارشناس و کاردان هوشبري و بهیارگروه پرستاري عبارت است از پرستار، کارشناس و کا

آئین نامه اداري 22دستور العمل خرید خدمات پرستاري در بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی به استناد تبصره ماده

اي استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی به منظور تامین نیروي پرستاري مورد نیاز مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانه

  . تبصره به تصویب هیئت امناء رسیده است 10 ماده 15تحت پوشش بصورت خرید خدمات بر اساس نفر ساعت در 

موسسه مجاز است بخشی از خدمات گروه پرستاري مورد نیاز نیاز مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهاي تابعه  : 1ماده 

با رعایت استانداردهاي مصوب بصورت خرید خدمات بر اساس تامین اعتبار در چارچوب دستورالعمل فوق خود رابه شرط 

   . نفر ساعت از طریق نهادها و موسسات غیر دولتی، بخش تعاونی و بخش خصوصی صالحیت دار و ثبت شده تامین نماید

  

 - یحقوق عوامل

 زدم حقوق -

 خوارو بار  نهیهز کمک -

 مسکن  نهیهز کمک -

 عائله مندي نهیهز کمک -

   اوالد نهیهز کمک  

  سایر  

بیمه ( فقط کمک هزینه عائله مندي و اوالد آنان مشمول کسور . این پرسنل تابع مقرارات استخدامی قانون کار می باشند 

  .نمی باشد) و مالیات 

 براي پرستاران و کمک بهیاران به ترتیب بر مبناي هرساعت 95اضافه کار پرداختی به این پرسنل در سال

 .مشمول مالیات می باشد فقط ریال محاسبه میگرد و   64022 ریال و    80028
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  ) قانون بخشی از مقررات مالی دولت88موضوع ماده (پرسنل قرارداد خرید خدمت 

 قانون بخشی از مقررات مالی دولت ، دستگاههاي دولتی مجازند پاره اي از 88با توجه به توضیحات مندرج در ماده 

  . قانون مذکور تامین نمایند88رح رعایت کلیه قوانین مطروحه در متن ماده خدمات را از بخش غیر دولتی بش

قانون فوق و توانائیهاي متقاضیان همکاري اقدام به انعقاد مختلف و با رعایت مفاد توجه به نیاز بخشهاي  در این مرکز با

  .قرارداد و خرید خدمت میگردد

تا سقف معین شده در قراداد مجاز به انجام رت نیاز به اضافه کار  ساعت در ماه و در صو190ساعت کار موظف پیمانکارن 

  .آن هستند

حق الزحمه قابل پرداخت در قبال انجام خدمات با ارائه گواهی انجام کار توسط بخش مربوطه و ثبت اثر انگشت در سیستم 

ندرج در قراداد کسر می گردد، مالیات با کسوراتی که از مبلغ ماهیانه م. ورود و خروج اداره نیروي انسانی امکانپذیر میباشد

  . است% 10نرخ 

 مارستانهایب در پزشک یرغ پرسنل کارانه پرداخت و محاسبه نحوه

 ،اسکن یت یس ، يژولویراد، شگاه یآزما ( کینیپاراکل يواحدها کارکرد العمل وحق العالج حق کارکرد بخشی از نییتع

 که مارستانیب سهم يمحل درآمدها از یکینیپاراکل يواحدها مشابه اتخدم ریسا و داروخانه ،یسونوگراف یوتراپیزیف

ضریب هر   براساسهرماه انیدرپا پزشک ریغ کارکنان نیب است شده ینیب شیپ قبالً الزحمه حقاین  پرداخت دستورالعمل

 .یز میباشدمالیات ن گردد و مشمول کسریم عیتوز بخش و نمره اي که به پرسنل از طرف مسئول بخش تعلق می گیرد

  

  يکشور خدمات تیریمد قانون نیمشمول سال انیپا يدیع

ن یان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفی پايدیزان عیاز می امتيکشور خدمات تیریمد قانون 75طبق ماده 

  .باشد یم) 5000(معادل

 از طرف سازمان مدیریت هر سال يکشور خدمات تیریمد قانون نیمشمولشاغلین و بازنشستگان عیدي پایان سال براي 

م می شود و تا سقف معافیت مالیاتی سال و برنامه ریزي کشور به دستگاههاي اجرایی از طریق فرمول زیر محاسبه و اعال

   .می باشدمعاف  مالیات کسرمورد محاسبه از

  ضریب افزایش سنواتی سال) 94سال= 1376( xامتیاز عیدي ) 5000(
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 دولت کارمندان یرفاه يکمکها

  خدماتتیریدم انونق اسبراس را دانکارمن یهرفا ياکمکه پرداخت العمل دستور یانسان هیسرما و تیریمد توسعه يراشو

  .کرد اعالم يکشور

 9 مورخ جلسه در یانسان هیسرما و تیریمد توسعه يشورا دولت، یرسان اطالع گاهیپا گزارش به /2/ اجازه استناد به 1366

 ررمق دانکارمن یهرفا يها کمک خدمات کشور، کل 1366 سال بودجه قانون واحده ماده ) 11 ( بند )ب( جزء از حاصل

 دولت یالم رراتمق از یبخش میتنظ قانون به يمواد الحاق قانون  41 ( ماده موضوع جمله از مقررات و نیدر قوان

موافقت  در درجمن اراتعتبا تیرعا پرداخت نحوه العمل دستور ،يکشور خدمات تیریمد قانون ) 76  ماده و 1364وبمص

 و یمرس انکارکن هب 1395در سال ریز طیشرا تیرعا با و میمستق ریغ و میمستق صورت به ماه هر يبرا ر دستگاهه هنام

 :باشد یم پرداخت قابل يکشور خدمات تیری مدانونق مولمش ینمایپ

  بااست، روز در ساعت8,5 حداقل ها آن کار ساعت که کارمندان يبرا غذا میرمستقیغ ای میمستق روزانه نهیهز کمک :الف

 یم نییتع روز در ییغذا وعده کی يبرا الیر 58 000.معادل ییاجرا دستگاه مجاز مقام نیباالتر صیتشخ

   يپزشک علومک خدمت ضمن يکیالکترون.شود

 ماهانه تند،هس لسا پنج ریز فرزند يدارا که اناث کارمندان يبرا کودك مهد میمستق ریغ ای میمستق نهیهز کمک :ب

  .شود یم نییتع )فرزند سه تا حداکثر( کودك هر يازا به ل ریا950,000

 یم  کارههفت در اعتس 44 هک دولت کارمندان )آمد و رفت سیسرو( ذهاب و ابیا میمستق ریغ ای میمستق نهیهز کمک :ج

 يدارا ي شهرهايبرا و الیر 1.200.000 زانیم به تهران در .ندیننما استفاده یسازمان سیسرو از آنکه به مشروط کنند

  .شود یم نییتع الیر 800.000 زانیم به باالتر و تیجمع نفر هزار پانصد

 پرداخت يذهاب کارکنان خود را به شکل نقد اب وینه ای مستقر در کالنشهرها مجازند هزیی اجرايها دستگاه : تبصره

. اقدام کنند یردولتی غي حمل و نقل شهريها  قرارداد با شرکتس کارکنان نسبت به عقدیسرو  ازيبردار  بهرهيا برایکرده 

   . باشد1394 به کارکنان در سال یپرداخت اب و ذهابینه اید حداکثر معادل هزیسقف قرارداد مربوط با

 ی انسانهیرماس و تیریدم عهتوس تمعاون دییتا و تگاهدس شنهادیپ به منوط نهیهز کمک نیا پرداخت شهرها ریسا مورد در

   .بود خواهد شورا بیو تصو جمهور سیرئ

 ریال قابل 550,000و 450,000به ترتیب ماهیانه براساس کارکرد کمک هزینه مسکن به پرسنل مجرد و متاهل : د 

  .پرداخت میباشد
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  . ریال قابل پرداخت میباشد1,000,000هر شش ماه یکبار براساس کارکرد  خواروبارکمک هزینه :  د 

کار  موظف ساعات ای دارند اشتغال خدمت به وقت پاره ای وقت مهین صورت به یقانون يمجوزها ساسا بر که یکارمندان

 نیا از یهفتگ کار ساعات تناسب به توانند یم ییاجرا دستگاه صیتشخ با باشد، یم هفته در ساعت 44 از کمتر آنان

 .گردند برخوردار نهیکمک هز

 ونید محاسبه نحوه

 تعداد روزهاي طلب *30)/یقبل حقوق -جدید  حقوق( : ونید*  

  

 ونید کسورات محاسبه نحوه

   %9*  ) اوالد و يدمن هعائل نهیهز کمک معوقه+ ماه اول يمقرر (– معوقه کل  =کارمند سهم یبازنشستگ 1- 

   %13,5*  )و اوالد  يمند عائله نهیهز کمک معوقه+ ماه اول يمقرر (– معوقه  کل =کارفرما سهم یبازنشستگ  - 2

   %7*  )و اوالد  يمند عائله نهیهز کمک معوقه (– معوقه  کل = کارمند سهم یاجتماع نیتام مهیب  3-

   %20*  )و اوالد  يمند عائله نهیهز کمک معوقه (– معوقه  کل = کارفرما سهم یاجتماع نیتام مهیب  - 4

   %10*  )و اوالد  يمند عائله نهیهز کمک معوقه (–  معوقه کل  = 95مالیات در سال

حقوق و مزایاي مشمول مالیات ماه مورد محاسبه  باالتر از هفت برابر معافیت + در صورتی که مبلغ معوقه ماهیانه : نکته 

  . مالیات می باشد% 20مبلغ مازاد مشمول مالیاتی بود ،

 از   آنان  خدمت  جغرافیائی ل مح رسمی  حکم  موجب  به  که  مستخدمینی  کشور به  در داخل  مکان  سفر ونقل ـ هزینه1  ماده 

   توسط وزارت  دو محل  بین  شده  اعالم  زمینی  فاصله ترین  کوتاه یابد برمبناي  دیگر تغییرمی  شهرستان  یک  به  شهرستان یک

   .است   پرداخت  مربوط قابل  و سایر مقررات  اصالحیه  مفاد این  و با رعایت و ترابري راه

 50 از   و شوسه  آسفالته  درراههاي  چنانچه  شهرستان  یک  در محدوده  ماده  این  موضوع  مکان نقل سفر و  ـ هزینه تبصره

  .باشد  می  پرداخت  کیلومترتجاوز نماید، قابل30العبور از   صعب کیلومتر، و در راههاي
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 بازاء هر نفر   کشوري  استخدام قانون86   شرایط مذکور در ماده  با رعایت  تکفل  و افراد تحت  سفر مستخدم ـ هزینه2  ماده 

 خواهدبود   آن  بعدي  و اصالحات  کشوري  استخدام قانون) 33 (  ماده  موضوع حقوق  ضریب  پنجم  یک  هر کیلومتر معادل براي

  .  ننماید  استفاده  دولتی  نقلیه  از وسیله مشروط براینکه

  همسر  سفر از بابت  دارد هزینه اشتغال نامه  آئین  این  مشمول تگاههاي از دس  همسر او دریکی  که  مستخدمی  ـ به تبصره

 توسط   سفر وي  نیز تغییر یابد هزینه  همسر مستخدم  خدمت جغرافیائی  محل  نخواهد شد و چنانچه  پرداخت شاغل

   .  است  پرداخت  قابل  جدید خدمت محل دستگاه

 سفر   بر هزینه کند، عالوه تغییر می  آنان  خدمت  جغرافیایی  محل نامه  آئین اد این مف  بر اساس  که  مستخدمینی ـ به3  ماده 

   که ، در صورتی  جدید خدمت  محل  به  آنان  زندگی  و اثاثیه  وسایل از حمل  ناشی هاي  هزینه  جبران براي) 2 ( مقرر در ماده

 از   بیش  که ، و درصورتی نصف  کیلومتر باشد، معادل  تایکصدوپنجاه  خدمت  قبلی  از محل  جدید خدمت محل فاصله

 یا   و مکان  نقل  هزینه  عنوان  به  حقوق  تطبیق  و مزایا و تفاوت حقوق   تمام  ماه  یک  کیلومترباشد معادل یکصدوپنجاه

  . شود  می پرداخت)   مسلح  نیروهاي در خصوص ( انتقال  العاده فوق

   مربوط پرداخت  سایر مقررات  و بارعایت  مستخدم  اولیه  توسط دستگاه نامه  آئین  این  مربوط به هاي  هزینه ـ پرداخت4  ماده

 ها توسط  هزینه  مذکور ، این هاي  هزینه  پرداخت  امکان  بر عدم  مبنی  اولیه دستگاه  رسمی  اعالم خواهد شد و در صورت

  .شود  می  پرداخت  جدید مستخدم دستگاه

 از کشور   خارج  به  از داخل  آنان ثابت  خدمت  جغرافیائی  محل  که  مستخدمینی  به نامه  آئین  این  موضوع هاي ینهـ هز5  ماده 

   اثاثیه  سفر و حمل  هزینه  پرداخت  مربوط به  مقررات کند براساس می  از کشور تغییر پیدا یابد و یا در خارج تغییر می

  .  است  پرداخت  قابل  امور خارجه  وزارت ثابت مأمورین

   اموراداري  پیشنهاد سازمان بنا به  در موارد ضروري نامه  آئین  در این  مندرج هاي  هزینه  ریالی  تغییر در میزان ـ هرگونه6ماده 

  .  خواهد آمد بعمل  وزیران  هیأت  کشور و تصویب و استخدامی

  هاي شود، هزینه  می  یا از کار افتاده  خودبازنشسته  اولیه  استخدام حل غیرازم  جغرافیائی  در محل  که  مستخدمی ـ به7  ماده

  .شود  می  پرداخت نامه  آئین این   مقررات  بر اساس  مکان سفر و نقل
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  ي کشور  استخدام  قانون40  ماده)  پ(و)  ب (  بندهاي  مربوط به  قبلی  مقررات  کلیه نامه  آئین  این  تصویب ـ از تاریخ8  ماده

  . خواهد بود ملغی

– –   
  سفر نهیهز محاسبه نحوه

 

 -)مبدا از شده یط لومتریک زانیم * نظر مورد سال مبلغ * عائله تعداد + (یحقوق حکم نیآخر مبلغ= سفر نهیهز

 توجھ

 یبازنشستگ مشمول يها تمیآ کل = یحقوق حکم مبلغ .1 

 فرزند سه اکثر حد + همسر + فرد خود = عائله تعداد .2

  %20*ضریب سال = لغ سال مورد نظرمب .3
  

  ازدواج و فوت نهیهز کمک
 

 فوت و ازدواج نهیهز کمک محاسبه نحوه

 دیجد سال بیضر در ضرب مبنا عدد = نظر مورد سال در فوت و ازدواج نهیهز کمک

 6500 = مبنا عدد

  1541)=1395 (دیجد سال بیضر

 

  ماموریت پرداخت نحوه

 یم پرداخت  به شرح ذیلخدمت محل از خارج تیمامور به کارمندان دستگاه اجرایی ماعزا قبال در تیمامور العاده فوق

  . شود

حوزه محل شهرستان محل خدمت خود اعزام می به کارمندانی که به عنوان مامور براي انجام وظیفه موقت به خارج از 

ایاي هر سال در مورد مشمولین مشمولین تا میزان حداقل حقوق و مز)بابیتوته کامل (شوند و ناچار به توقف شبانه هستند 

به نسبت هریک ازبندهاي تصویب نامه پرداخت ماموریت به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم 
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بدون بیتوته کامل ( در صورت عدم توقف شبانه .در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می باشد روزهاي ماموریت 

  . از میزان مندرج در بند فوق قابل پرداخت می باشدتنها پنجاه درصد )

  .ریال می باشد9,000,000 مبلغ 95حداقل حقوق و مزایاي سال: تبصره 

  

   و بازخرید مرخصیپرداخت پاداش پایان خدمت

 خدمت سال هر ازاء به شوند یم بازنشسته که قانون نیا مشمول کارمندان به   قانون خدمات کشوري107 مادهطبق 

 هما کی

  .شد  خواهدپرداخت شده رهیذخ هاي یمرخص به مربوط وجوه اضافه به سال یس تا) مستمر ايیمزا و حقوق نیآخر(

 مشمول  کهیخدمت سنوات از اند نموده افتیدر ديیبازخر وجوه آن ازاء در که کارمند خدمت سابقه از قسمت آن

  .شود یم کسر گردد یم وجوه نیا افتیدر

 زمان در کارمند که کشوري خدمات مدیریت قانون 68 ماده موضوع هاي العاده فوق هکلی ثابت حقوق بر عالوه

 وجوه محاسبه مبناي است داشته را ها آن دریافت استحقاق کارگزینی حکم در مندرج اقالم اساس بر بازنشستگی

  .باشد می بازنشستگی زمان در شده ذخیره هاي مرخصی به مربوط

  

  یستگبازنش طیشرا مقررات و نیقوان

ل یشکل ذ هب ادارات در پرسنل یبازنشستگ جهت الزم طیشرا 5/3/90مورخ 11331 شماره نامه اساس بر

  :باشدیم

 . دینما بازنشسته را خود کارمند تواند یم ریز طیشرا از یکی داشتن با ییاجرا دستگاه  - 103 ماده

 التیتحص با یتخصص مشاغل يبرا سال پنج و یس و یتخصص ریغ مشاغل يبرا خدمت سابقه سال یس حداقل )الف

 . سال تمام35سال تا  30 از باالتر سنوات يبرا کارمند درخواست با باالتر و ارشد ی کارشناسیدانشگاه

 .حقوق روز پنج و ستیب با ، خدمت سابقه سال پنج و ستیب حداقل و سن سال شصت حداقل )ب

بند  در مزبور یسن شرط نیهمچن »ب « آور انیز و ساخت مشاغل انیمتصد يبرا - و )الف( بند در مذکور سابقه 1 تبصره

  .گردد ینم منظور زنان يبرا یسن شرط و باشد یم کمتر سال پنج تا معلوالن و جانبازان و
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 شصت و یتخصص ریغ مشاغل يبرا خدمت سابقه سال یس يدارا که یکارمندان مکلفند ییاجرا يدستگاهها - 2 تبصره

سن  سال پنج و شصت و یتخصص مشاغل يبرا خدمت سابقه سال پنج و یس يدارا که یانکارمند نیهمچن و سن سال

 . ندینما بازنشسته کارمندان يتقاضا بدون و رأساً را باشند یم

سابقه  سال پنج و ستیب حداقل و سن سال پنج و شصت يدارا که را یکارمندان مؤظفند ییاجرا يدستگاهها 3 تبصره

  فوقیتخصص کارمندان .است سال هفتاد یتخصص مشاغل انیمتصد يبرا یسن سقف .کنند هبازنشست را باشند یم خدمت

باشند  داشته خدمت سابقه سال ستیب از شیب که یصورت در است، سال پنج و ستیب از کمتر آنها خدمت سابقه که الذکر

  .شوند یم دیبازخر صورت نیا ریغ در و دهند خدمت ادامه سابقه، سال پنج و ستیب به دنیرس تا توانند یم

 : یبازنشستگ انواع

ـ  بازنشسته ـ  آور انیز و ساخت ـ مشاغل يـ اجبار يقهر ) مستخدم اریـ اخت 2 دستگاه اریـ اخت (1 ياریاخت ـ  یتوافق

 - فهیوظ انجام سبب به فوت از یـ ناش یمتوف

 - : یتوافق یبازنشستگ ـ  1

 با داشتن مرد نی مستخدم13/2/68 مصوب فهیوظ و یبازنشستگ مقررات حاصال قانون 2 ماده 1 تبصره و الف بند استناد به

  توانندیم یسن شرط بدون و خدمت سال 20 حداقل با زن نیمستخدم و خدمت سابقه سال 25 حداقل و سن سال 50

  .باشد گرفته قرار موافقت مورد يو يتقاضا نکهیا بر مشروط .ندینما یبازنشستگ

 - :ياریاخت یبازنشستگ ـ  2

  –)مستخدم اریاخت ـ  دستگاه اریاخت (

 یدستگاه دولت یاسالم يشورا  مجلس13/2/68 مصوب فهیوظ و یبازنشستگ مقررات اصالح قانون 2 ماده استناد به

  .ندینما بازنشسته راساً باشند خدمت سابقه سال  30داراي  که را ینیمستخدم توانند یم 

سابقه  قدر و هر سن سال 60 داشتن با زن و مرد نیمستخدم يکشور اماستخد قانون 74 ماده الف بند استناد به ) ب

 .دینما قبول را يو خواست در است موظف مربوطه دستگاه و ندینما یبازنشستگ يتقاضا خدمت

 و سال یتخصص ریغ مشاغل يبرا خدمت سابقه سال 30 حداقل : يکشور خدمات تیریمد قانون 103 ماده استناد به

   سال30 از باالتر سنوات يبرا کارمند درخواست با باالتر و ارشد یکارشناس یدانشگاه التیتحص با یتخصص مشاغل يبرا

  بازنشستگی قهري-3

 - :يادار تخلفات به یدگیرس قانون 9 ماده ط بند
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 و دمتخ سابقه سال 25 تنداش صورت در را متخلف مرد مستخدم توانند یم يادار تخلفات به یدگیرس يها اتیه

   .ندینما بازنشسته گروه دو ای کی لیتقل با خدمت سابقه سال 20 دارا بودن با را نز مستخدم

 - :ياجبار یبازنشستگ ـ  4

 درخواست مستخدم بدون و راسا باشند سابقه سن سال 65 يدارا که را مرد و زن نیمستخدم موظفند یدولت يدستگاهها

  .ندینما استفاده خود یاستحقاق رهیذخ هیکل مذکوراز سن به دنیرس از قبل دیبا نیمستخدم نینداینما بازنشسته

 - :يعاد فوت از یناش یبازنشستگ ـ  5

 ای دهیرس یبازنشستگ حد به خواه شود فوت دولت یرسم مستخدم گاه هر يکشور استخدام قانون 81 ماده استناد به

   .شد خواهد برقرار حقوق يو یقانون ثورا يبرا فوت خیتار از بعد کروزی و محسوب بازنشسته فوت خیتار از باشد دهینرس

  - : یمتوف بازنشسته ـ  6

حقوق  يو طیشرا واجد وراث يبرا فوت از بعد کروزی شود بازنشسته گاه هر يکشور استخدام قانون 82 ماده استناد به

  .شد خواهد برقرار فهیوظ

 - :فهیوظ انجام سبب به فوت از یناش یبازنشستگ ـ  7

  فوتيادار تیمامور نیح در ای و فهیوظ انجام سبب به یرسم مستخدم گاه هر يکشور استخدام ونقان 83 ماده استناد به

 شیت افزایرعا با اسات دهیگرد کسر یبازنشستگ کسور آن بابت از که ییها العاده فوق و ایمزا و حقوق نیآخر یتمام شود

  .شد خواهد پرداخت يو یقانون وراث به فهیوظ حقوق عنوان به ) یقیتشو گروه احتساب با حداکثر ( گروه دو

 - :آور انیز و سخت مشاغل نیشاغل و یاسالم انقالب جانبازان یبازنشستگ ـ  8

 مجلس1/9/67 مصوب آور اانیز و سخت مشاغل نیشاغل و یاسالم انقالب جانبازان یبازنشستگ نحوه قانون استناد به

 نیشاغل و سن سال 50 خدمت سابقه سال 20 داشتن با آور انیز و سخت مشاغل مرد نیشاغل و جانبازان یاسالم يشورا

 مشخص الیذ آن مدت که یارفاق خدمت سنوات افزودن با و یسن شرط بدون و خدمت سابقه سال 20 داشتن زن با

  .ندینما یبازنشستگ يتقاضا توانند یم ده استیگرد

  
 ونه است؟چگ کشوري خدمات مدیریت قانون اجراي در بازنشستگی حقوق محاسبه نحوه

 نامه  آییناستناد یا به دولتی و خدمت سابقه سال 30 با بعد  به1/1/1388 تاریخ از که کارمندانی بازنشستگی حقوق

 آخر سال مزایاي دو و حقوق میانگین براساس کماکان شوند می بازنشسته موعد از پیش بازنشستگی قانون اجرایی
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 در سال 30 بر خدمت مازاد کشوري خدمات مدیریت قانون 107 هماد اساس بر ضمناً .گردد می محاسبه آنان خدمت

 .باشد نمی احتساب قابل قانون این موضوع خدمت پایان پاداش پرداخت

  

 کدامند؟ بازنشستگی کسور کسر مشمول هاي العاده فوق

 قانون  اساسبر و شده جرد دولت کارکنان پرداخت هماهنگ نظام قانون براساس کارکنان کارگزینی احکام در که اقالمی

 از العاده محرومیت فوق هوا، و آب بدي العاده فوق باشد نمی بازنشستگی کسور مشمول کشوري خدمات مدیریت

 کسر کار، تضمین، اضافه حق و کارانه العاده فوق کشور، از خارج العاده فوق خدمت، محل العاده فوق زندگی، تسهیالت

  .هستند صندوق

  81دستمحقو يحسابدار :يتھرانوزش يپزشک علوم دانشگاه کارکنان خدمت ضمن ي

   مستقر در مراکز درمانییانتظام يروین پرسنل کار اضافه محاسبه نحوه

 آموزش و درمان بهداشت وزارت یکیزیف حفاظت یانتظام گانی فرمانده  5/7/89 مورخ 9100/141 شماره نامه اساس بر

 .شودیم محاسبه لیذ فرمول ساسا بر یانتظام يروین پرسنل کار اضافه فرمول یپزشک

  :کار اضافه ساعت کی مبلغ

  176)/حقوق  اقل حد قیتطب تفاوت+ یانتظام یسخت+قانون قیتطب تفاوت+تیریمد العاده فوق+شاغل حق + شغل حق( 

  . معاف از مالیات میباشدیانتظام يروین پرسنلاضافه کار قابل پرداخت به : تبصره 
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