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  سمه تعالىب

          كليه واحدهاي تابعه دانشگاه                                                                                                   
 

 با سالم واحترام

ريزي وزارت متبوع درخصوص  برنامه معاون محترم توسعه مديريت، منابع و 26/3/99د مورخ /1748/209به استناد رونوشت نامه شماره       

ر فرمائيد موارد زير درخصوص نحوه مقران قرارداد كارمعين، مستدعي است دنمي نحوه قرارداد و نظام پرداخت و مزاياي كاريدستورالعمل اجرا

دقت عمل قرارگرفته و طبق  احتساب تجربه، تخصيص طبقه و رتبه شغلي كاركنان پيشگفت و مشمولين طرح پزشك خانواده و بيمه روستايي مورد

 :اقدام نمايند) مديريت توسعه سازمان و تحول اداري(دانشگاه بندي پيوست با حضور كارشناس مربوطه در ستاد مركزي  جدول زمان

 .تكميل خالصه سوابق پرسنلي براساس قراردادهاي موجود با دانشگاه در برنامه جامع پرسنلي -الف

آئين نامه مهندسي و  39مستندات جهت احتساب سنوات خدمت تجربي كاركنان قرارداد كارمعين طبق ماده  آوري مدارك و جمعتسريع در  -ب

 :شامل ،ارزيابي مشاغل

 ،سابقه كار با قيد تاريخ شروع، استمرار، خاتمه و عنوان شغل مورد تصدي گواهي -1

 ،ارائه ليست سياهه ريز حقوقي سنوات خدمت معتبر -2

 ،بازنشستگي يا سهم بيمه ارائه تأييديه پرداخت كسور -3

  ،ارائه گواهي ثبت شركت يا مؤسسه از مراجع ذيربط -4

 .گيري درخصوص احتساب سوابق تجربي توسط كميته مهندسي مشاغل انجام مي پذيرد در صورت انحالل شركتهاي طرف قرارداد، تصميم :تبصره

   .)طبق فايل پيوست(تخصيص طبقه و رتبه كاركنان  ،تنظيم صورتجلسه اوليه احتساب تجربه -ج

    

سريال نامه 
: 

1971944
 /

1 
 

  :رونوشت

 رئيس محترم دانشگاه   -
 مديران محترم حوزه رياست و معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه -
 

 





 

 

 بسمه تعالی

 

 «کارمندان قرارداد کار معین ی نظام پرداخت حقوق و مزایا نحوه قرارداد و دستورالعمل اجرایی »

 
قرارداد و  دستورالعمل اجرایی نحوه آئین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی، 13ماده  5تبصره و  26به استناد ماده 

در هیأت امناء موسسه مطرح  تبصره 31ماده و  31ذیل در دادی کار معین به شرح نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قرار

 :  و به تصویب رسید

 :تعاریف -1ماده 

و  3133مصوب  دانشگاههای علوم پزشکی/دانشکده آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی: آیین نامه (الف

 .می باشد اصالحات بعدی آن

موسسه آموزشی و پژوهشی که در این دستورالعمل به /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی/دانشگاه :موسسه( ب

 .اختصار موسسه نامیده می شود

        13ماده  5و تبصره  31۳2دستورالعمل مصوب سال  6ماده  1تبصره  کارکنانی که بر اساس: قرارداد کار معین کارمندان (ج

 .قرارداد کار معین نامیده می شود که در این دستورالعمل به اختصار کارمندان دیا می شونبکارگیری شده  آیین نامه

قانون کار از شمول قانون مذکور  3۳۳آیین نامه بوده و به استناد ماده  مقررات ، مشمولقرارداد کار معین کارمندان-2ماده 

 .برای موسسه ایجاد نمی نماید رسمی یا پیمانی خداماست ی مبنی برضمنا انعقاد قرارداد با آنان هیچ گونه تعهد. خارج می باشند

 .مجاز نمی باشد 3111انعقاد قرارداد با مشمولین قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب سال  :1تبصره 

به مدت  (نان مشمولکارک) منوط به نیاز موسسه و با توجه به نتایج ارزشیابی عملکرد مذکور تمدید قرارداد کارمندان :2تبصره 

 .یکسال در هر دوره امکان پذیر است

 .نمی باشد انعقاد قرارداد می بایست شخصاً توسط طرف قرارداد امضاء شود و قابل انتقال و واگذاری به غیر کالً یا جزئاً :3تبصره 

همچنین . قرارداد اقدام نماید طرف قرارداد متعهد است مطابق شرح وظایف و مقررات و ضوابط، نسبت به انجام موضوع :4تبصره 

می تواند با  ،(تعیین شده توسط موسسه) مسئول حفظ و نگهداری وسایل و اموال در اختیار است و در صورت ایجاد خسارت

 .تشخیص خود من جمله از محل قرارداد، خسارات مربوطه را جبران کند

ناشی از کار و غیر آن، مشمول مقررات تامین اجتماعی طرف قرارداد از نظر خدمات درمانی، بازنشستگی، حوادث  :5تبصره 

  .خواهد بود و حق بیمه مقرر همه ماهه برابر با قانون تامین اجتماعی به صندوق ذیربط واریز خواهد شد

 کسور بازنشستگی و اقالم مشمول آن در خصوص طرف قرارداد بر اساس مقررات مورد عمل کارمندان پیمانی نظیر :6تبصره 

 . شودمی  تعیین

 :به شرح زیر تعیین می شود  ، کارمندان مشمول این دستورالعملحقوق و مزایای  -3ماده 

قابل خدمت سنوات قبل از تطبیق، کارمندان مدرک تحصیلی مندرج در آخرین قرارداد  بر اساس موسسه مکلف است :1تبصره 

قرارداد کار  رتبه و طبقه کارمندان ،دسی و ارزیابی مشاغلمهن ید کمیتهپس از تایو تجربه  (آئین نامه 5اساس ماده  بر) قبول

 امتیازات جدول حق شغل و شاغل%( ۳1)معادل هشتاد درصدآنان نسبت به برقراری حق شغل و شاغل  را تعیین و معین

یثارگران از مطابق مقررات مربوط به ا تبصرهدر صورتی که مشمولین این  .قدام نمایدا همان موسسهدر کارمندان پیمانی نظیر 

مرحله  پس از .مقطع تحصیلی باالتر برخوردار می گردند مقطع تحصیلی باالتر موضوع مقررات مذکور مالک عمل خواهد بود

 .آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل و اصالحات بعدی آن خواهد بود با رعایت ، ارتقاء رتبه و طبقهتطبیق نظام پرداخت

ماده  (3) و (۳) ،(1) ،(2) ،(1) ،(1) ،(6) ،(3)العاده های بندهای و فوق آیین نامه  51وضوع ماده فوق العاده مدیریت م :2تبصره 

دستورالعمل های و اساس ضوابط  بر فوق حسب مورد برای کارمندان ،و اصالحات و دستورالعملهای بعدی آن آئین نامه (51)

 .شودتعیین می %( ۳1) هشتاد درصد ،اجرایی که تدوین گردیده



 

 

        51ماده  (33) ،(3۳) ،(31) ،(32) ،(35) ،(31) ،(31)، (36) ،(33) ،(31) ،(5) فوق العاده های موضوع بندهای :3تبصره 

و  مفاد بندهای مربوطه بر اساس مقرراتدقیق با رعایت  (آیین نامه ۳۳موضوع ماده ) معاضدت قضاییهمچنین و آئین نامه 

 .می شود تعیین  مصوب یا دستورالعملهایی که در آینده تصویب خواهد شد، ضوابط تعیین شده در دستورالعملهای اجرایی

آیین نامه بکارگیری  13ماده  2که در اجرای تبصره  بیمه روستاییو  پزشک خانواده طرحمشمولین طرف قرارداد  -4ماده 

بوده و در سایر موارد تابع مل دستورالعاین  مشابه اقالم حقوقی ،از نظر اقالم حقوقی مندرج در قرارداد شده یا می شوند

  .دنمی باشدستورالعمل مربوط به خود 

 :ذیل خاتمه می یابد  روشهایبا واحد محل خدمت به یکی از کارمندان قرارداد کار معین رابطه کاری  -5ماده 

 بازنشستگی یا از کارافتادگی (الف

 فوت طرف قرارداد  (ب

 رارداد ا یک ماه اعالم قبلی طرف قبفسخ قرارداد  (ج

 خاتمه مدت قرارداد (د

  بر اساس دستورالعملهای ابالغی از وزارت متبوع کارمندانساالنه ارزیابی عملکرد  امتیازکسب حداقل عدم  (ه

به تشخیص کمیته  ،کار محوله منتفی شدن وظیفه و تغییرات ساختاری و تشکیالتی و عدم نیاز به خدمات طرف قرارداد بعلت (و

 و مدیر واحد محل خدمت ، مدیر توسعه سازمان و تحولمدیر منابع انسانیمدیریت و منابع،  ن توسعهای متشکل از معاو

 احراز صالحیت توسط هسته گزینش عدم  (ز

  ..(و  انفصال از خدمات دولتی ،اخراج)خروج از خدمت صدور رای قطعی از مراجع ذیصالح مبنی بر  (ح

سنوات ه قرارداد آنها خاتمه داده می شود بازای هر سال ب( "ح"به غیر از بند ) 2ماده  ارمندانی که براساسکبه  -6ماده 

به اضافه وجوه مربوط  مندرج در آخرین قراردادمشمول کسور حقوق و مزایای  معادل یک ماه ،(سال 11حداکثر ) دولتی خدمت

ند که در ازای آن وجوه بازخریدی آن قسمت از سابقه خدمت کارم. پرداخت می گردد به مرخصی های استحقاقی ذخیره شده

 .دریافت نموده اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر می شود

 .در صورت فوت کارمند مطالبات متعلقه طبق مقررات به وراث قانونی پرداخت می گردد  :تبصره

 .باشد موسسه می گی به تخلفات اداری کارکنانرسید هایهیأت کارمندان مذکور،تخلفات اداری به مرجع رسیدگی  -7ماده 

آیین نامه در  51ماده  6کارشناسان بهداشت حرفه ای و محیط که عهده دار امور بازرسی می باشند در اجرای تبصره  -8 ماده

مصوب هیات امنای دانشگاه ها و  "حرفه ای پرداخت فوق العاده جذب کارشناسان بهداشت محیط و"شمول دستورالعمل 

 .نشکده های علوم پزشکی قرار می گیرنددا

  .می گرددملغی  31۳2مصوب  6ماده  1مفاد دستورالعمل تبصره  ،با تصویب و اجرای این دستورالعمل -9ماده 

 توسط معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت و تغییرات بعدی آن شیوه نامه اجرایی این دستورالعمل -11ماده 

 .خواهد گردیدابالغ  متبوع

 .استفاده نماید موسسه موظف است از نمونه قرارداد پیوست -11ماده 

که در خصوص  یو دستورالعملهایآیین نامه مفاد  با نگردیده مطابق به آن اشارهسایر مواردی که در این دستورالعمل  -12ماده 

 .خواهد بود، مصوب گردیدهکارمندان قرارداد کار معین 

د و تبصره های این دستور العمل تابع اصالحات آیین نامه و سایر مصوبات ابالغی از سوی وزارت متبوع کلیه موا -13 ماده

 .خواهد بود

  .اجرا می باشدقابل  ..................از تاریخ ین دستورالعمل ا -14 ماده
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