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 كشور يعلوم پزشك يدانشكده ها/ دانشگاه ها يبانيمحترم پشت ينمعاون

 يثارگرانا يايموارد مرتبط با حقوق و مزا : موضوع

 
 سالم عليكم

وحدت رويه در اجراي موارد پيش بيني شده در فصل هشتم آيين نامه اداري و  احتراماٌ، به منظور ايجاد
در ارتباط با حقوق ... نحوه تعيين شغل، حق شاغل و استخدامي اعضاي غير هيات علمي و دستورالعمل

مقتضي است دستور فرمائيد مورد نظر واعمال . ومزاياي ايثارگران موارد مشروحه ذيل متذكر مي گردد
ضمناٌ طي رونوشت همين نامه مراتب به شركت آذرخش به منظور اصالح نرم افزار پرسنلي ابالغ . قرار گيرد

   شده است 
ه داراي مدرك فوق ليسانس بوده و قبل از تاريخ ابالغ آيين نامه اداري و استخدامي ايثارگراني ك -1

 2از امتياز مقطع تحصيلي باالتر بهره مند بوده اند طبق مفاد تبصره ) 1/1/91(اعضاي غير هيات علمي 
ار برخورد) دكتري تخصصي(مقطع تحصيلي باالتر  دستورالعمل فوق الذكر كماكان از امتيازات 2ماده 
 . گردندمي

موفق به اخذ مدرك فوق ليسانس مي شوند و يا با مدرك فوق  1/1/91كه بعد از تاريخ ايثارگراني  -2
از امتياز مقطع و مشمول دريافت مقطع تحصيلي باالتر مي باشند،  ليسانس به خدمت پذيرفته مي شوند

مند بهره) حرفه اي  دكتري(فوق الذكر دستورالعمل  3جدول شماره  6تحصيلي باالتر طبق رديف 
 .گردندمي

كل كشور مبني بر تسري برخي از امتيازات مربوط به  89قانون بودجه سال ) 7(باستناد جزء ك بند -3
ويا از تاريخ  1/1/89دراستخدام بوده اند از تاريخ 89به فرزندان شاهدي كه در سال % 50جانبازان 

 همچنين امتياز حق شاغل و حق شغل واستخدام از امتياز يك مقطع تحصيلي باالتر در جداول 
چنانچه فرزندان شاهد بدليل عدم پيش بيني مدرك تحصيلي باالتر ضمنا  .شوندمي بهره مند   ايثارگري

-در شرايط احراز شغل مورد تصدي ويا بنا به داليل ديگر نتوانند از امتياز مقطع تحصيلي باالتر بهره

 .ميشوندحق شاغل با رعايت ساير مقررات برخوردار  جدول مند شوند صرفا از امتياز تحصيالت در

دستورالعمل نحوه تعيين  2ماده  3و تبصره  يو استخدام ينامه ادار نيآئ 50ماده  5تبصره  در اجراي -4
ايثارگراني كه در اعمال مقطع تحصيلي باالتر، در مقطع  شغليطبقه  ازيامت... شغل، حق شاغل و

 .محاسبه مي گردد 1.5ار گرفته اند نيز با ضريب تحصيلي دكتري حرفه اي يا تخصصي قر
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 3و تبصره  يو استخدام ينامه ادار نيآئ 50ماده  5تبصره طبقه شغلي پيش بيني شده در  5/1ضريب  -5
و  PH.Dدارندگان دكتري حرفه اي،  براي كليه... دستورالعمل نحوه تعيين شغل، حق شاغل و 2ماده 

م از بهداشتي درماني يا غير بهداشتي درماني قابل اعمال مي در كليه رسته ها اعمتخصصين و باالتر 
 . باشد

از نظر مزاياي ايثارگري تابع قانون كار بوده و لذا به منظور ) 4تبصره(مشمولين قانون كار  -6
برخورداري ايشان از مزاياي پيش بيني شده در قانون اعطاي امتيازات ايثارگري و اشتغال در مناطق 

و آيين نامه اجرايي آن، اصالحات الزم در  30/9/76و جنگزده به مشمولين قانون كار مصوب جنگي 
 .اعمال گردد نرم افزار پرسنلي 

احتساب اجتماع موضوع هيات عمومي ديوان عدالت اداري  28/8/91مورخ  511راي شماره در اجراي  -7
دفتر  25/11/91د مورخ /3359/107فوق العاده ايثارگري به استناد نامه شماره در حاالت ايثارگري 

لذا . قابليت اجرا دارد) 28/8/91(از تاريخ صدور  ، راي مذكور)نامه پيوست(وزارت متبوع  امور حقوقي
آيين نامه  115با رعايت ماده ... دستورالعمل حق شغل، حق شاغل و  5ماده  2بدين ترتيب تبصره 

 .ي مذكور اصالح مي گردداستخدامي اعضاي غير هيات علمي به شرح را اداري و

جدول فوق العاده ايثارگري مورد اعمال كماكان جدول قبلي مي باشد و تغييرات پيش بيني شده در  -8
و با ابالغ ستاد مركزي وزارت متبوع قابل اجرا  92دستورالعمل حق شغل و شاغل از سال  5ماده 

 . خواهد بود

حقوق و  91از ابتداي سال ضاي غير هيات علمي، آيين نامه اداري و استخدامي اع 64ماده  به استناد -9
. اع بيگانه طبق موارد پيش بيني شده در فصل هشتم آيين نامه مذكور برقرار مي گرددبمزاياي ات
با برقراري حق شغل و شاغل براي ايشان، حقوق و مزاياي ايشان نسبت به حقوق و مزاياي چنانچه 

ان دريافتي قبلي  به عنوان تفاوت  تطبيق براي ايشان كاهش يابد تا ميز 90مندرج در قرارداد سال 
 . رددگمنظور مي

 
 
 
 
 
 

  :رونوشت 
 .الزم جهت اعمال موارد مندرج در متن نامه را بعمل آورند ياست هماهنگ يشركت آذرخش ضروري، مدير عامل محترم بانيش يآقاجناب  -

 


