
    

 

 

  

 

 

 

 





 

 3 از 1 صفحه

 

 تعالیباسمه

 

 

 با کارکنان پیمانی طبقه و رتبه کارکنان کار معین سازیهمسان نامهشیوه

 مقدمه:

مشترک  دستورالعمل 2( ماده 1قانون برنامه ششم توسعه و تبصره ) 29( ماده 3اجرای تبصره ) راستای در

 سازیهمسان در خصوصو سازمان برنامه بودجه سازمان اداری و استخدامی  23/01/1400مورخ  2608 شماره

مورخ  533555و بخشنامه شماره  مشخص( با کارکنان پیمانی) نیمعحقوق و مزایای کارکنان قرارداد کار 

دستورالعمل اجرایی نحوه قرارداد و نظام پرداخت  10ماده  به استناد و سازمان اداری و استخدامی 2/10/1397

 ،این معاونت 9/3/1400مورخ /د 1859/209شماره بخشنامه  پیرو حقوق و مزایای کارکنان قرارداد کار معین و

عه ی تابهاسازمانی علوم پزشکی و سایر هادانشکدهو  هادانشگاهمنظور ایجاد وحدت رویه در به نامهشیوهاین 

 .گرددیمرت متبوع ابالغ وزا

 اهداف -1ماده 

 قراردادیمسیر ارتقای شغلی کارکنان  سازی، هدایت و قانونمند نمودنشفاف -1

 ی این افرادهایتوانمنداستفاده بهینه از خدمات و  وری وبا هدف افزایش بهره قراردادیساماندهی نیروی  -2

مهندسی سازمان  های مهندسی و ارزیابی مشاغل ونامهو آیین هادستورالعملفراهم کردن زمینه تسری  -3

 قراردادیبه کارکنان  پیمانی حاکم بر کارکنان

 تعاریف-2ماده 

اداری و استخدامی  نامهآیین 31ماده  6و  5به استناد تبصره  کههستند  مشمولینی کارکنان قراردادی:

با  و بیمه روستایی و یا پزشک خانواده )مشخص( قرارداد کار معین وانحت عنتهیات علمی  کارکنان غیر

 .دارندرابطه  موسسه

 مشمولاستفاده کارکنان منظور هستند که به (مجازی) دارشماره یهاپست :سازیهمسانپست مجازی  

مجموعه تشکیالت مصوب  در ادامه و پیوست در انتها صورتبه، متعلقهپست طبقه و رتبه معادل از مزایای 

 .گرددیمو با خروج فرد حذف  تعریف

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مراکز تحقیقاتی و رشد، دانشگاه  یهادانشکده، هادانشگاه موسسه:

و سالمت اجتماعی، دانشگاه مجازی، انستیتو پاستور ایران، مرکز آموزشی، تحقیقاتی، درمانی  بخشیتوانعلوم 

غذا و دارو، انتقال خون، بیمه سالمت ایرانیان در  یهاسازمانقلب شهید رجایی و صندوق رفاه دانشجویان، 

 .شوندیمموسسه اطالق  اختصاربه نامهشیوهاین 
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 مهندسی سازمان -3ماده 

ر هدر انتهای تشکیالت مصوب  ،نامهشیوهموضوع این  سازیهمسانی مجازپست برای استفاده از مزایای  -1

یک از واحدهای سازمانی از قبیل بیمارستان، شبکه، مرکز تحقیقاتی، دانشکده و ... و در ستاد دانشگاه و 

ر برای ه، مؤسساتو  هامعاونتهر یک از مصوب ی علوم پزشکی در انتهای فهرست تشکیالت هادانشکده

 دارنشان )A(1 یسیانگلبا حرف  ویک آغاز  شمارهکه از  مجازی(پست )یک از کارکنان قراردادی، یک 

 .گرددیم تعریف، شودیم

مجازی ی هاپستدارای شاغل و ی هاپستهر واحد سازمانی حاصل جمع  شاغلین: مجموع 1 تبصره

 .شودینممصوب محسوب  یهاپستزو ج مجازی یهاپستبوده ولی شده  سازیهمسان

به کارکنان  شدهداده اختصاص سازیهمسانمجازی : موسسه موظف است معادل تعداد پست 2تبصره 

مسدود شده قابلیت  یهاپستاید. ممسدود ن را خود بال تصدی یهاپستسرجمع محل از پست ، یقرارداد

 نخواهند داشت. هادستگاهو انتقالی از سایر  مأمورو یا نیروهای  ستخداماالتخصیص به نیروهای جدید 

)اعم از دارندگان پست  مجموع نیروهای شاغل در هر واحد لحاظ کردنبا موسسه موظف است  :3تبصره 

درخواست  ،استخدام ،نیرو کارگیریبه توزیع مجوزامکان ی مصوب( در خصوص هاپستمجازی و سایر 

 .اتخاذ تصمیم نمایددر آن واحد  و ... ،وانتقالنقل

 

. شودیماستفاده « حذف پس از خروج»از عبارت  مشخصه پستپست، برای گزینه  تعریفدر هنگام  -2

اغل، ش بازنشستگی، فوت، اخراج و ...انتقال، بوده و با  وق این است که پست کامالً مجازیمفهوم عبارت ف

 .گرددیمحذف  مربوط مجازیپست 

 مسدود شده آزاد خواهد شد. یهاپستتبصره: با حذف پست مجازی، معادل آن از 

 مهندسی و ارزیابی مشاغل -5ماده 

 ،سازمان اداری و استخدامی 23/01/1400مورخ  2608 و دستورالعمل شماره بخشنامهاد به استن -1

متناسب با شغل مندرج در آخرین  سازی،همسانمجازی با تخصیص پست  ،مشمولقراردادی کارکنان 

 .شوندیم مندبهرهطبقه و رتبه مربوط  معادل از امتیاز نامهشیوهمطابق با مفاد این  ،قرارداد

در آخرین طبقه و رتبه استحقاقی که از قبل  ،شوندیمبرخوردار  مجازیپست از کارکنان قراردادی که  -2

 .ابندییم، تخصیص اندکردهدریافت 

                                                 
1. Alike )همسان( 



 

 3 از 3 صفحه

 

راز و شرایط اح رانیانتخاب و انتصاب مد ،یابیارز ی مدیریتی، رعایت دستورالعملهاپستدر انتصاب  -3

 بندی مشاغل الزامی است.مطابق با آخرین طرح طبقه

از طریق اید بمول مشکلیه امور مرتبط با کمیته اجرایی مهندسی مشاغل کارکنان  نامهشیوهتاریخ ابالغ این از  -4

 .پذیردانجام سامانه مهندسی مشاغل 

 .ابدییمبه کارکنان قراردادی تسری مهندسی مشاغل  نامهآیینمفاد کلیه  -5

 در طول خدمت محدودیت اعمال مدرک تحصیلی کارکنان قراردادی همانند کارکنان رسمی و پیمانی :تبصره

 .گرددیممحاسبه 

یل و تبد بوده قراردادی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان سازیهمسانبرای  صرفاً نامهوهیشمواد مندرج در این  -6

 .گرددینموضع تلقی 



 سمه تعاليأب                                                               
 اجرايجلسات كميته اجرايي مهندسي مشاغل دانشگاه در مورد  جدول ارسال صورت

  مصوب هيأت امنا دستورالعمل اجرائي نحوه قرارداد و نظام پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان قرارداد كار معين

 واحدنام  رديف
تعداد 

 كاركنان
تعداد  جلسه مرحله اول ابالغ صورت

 كاركنان
 جلسه مرحله دوم ابالغ صورت

 تاريخ شماره تاريخ شماره

 17/9/99 پ/562/9/6/29 6 16/5/99 پ/216/9/6/29 8 معاونت غذا و دارو دانشگاه 1

 معاونت درمان دانشگاه 2
 16/5/99 پ/212/9/6/29 29

 15/9/99 پ/554/9/6/29 10
 25/5/99 پ/243/9/6/29 4

 19/9/99 پ/575/9/6/29 22 16/5/99 پ/218/9/6/29 44 معاونت بهداشتي دانشگاه 3

 19/9/99 پ/572/9/6/29 20 16/5/99 پ/198/9/6/29 31 معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه 4

 17/9/99 پ/566/9/6/29 5 16/5/99 پ/208/9/6/29 9 معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه 5

 16/5/99 پ/206/9/6/29 7 معاونت آموزشي دانشگاه 6
 19/9/99 پ/570/9/6/29 5
 17/9/99 پ/560/9/6/29 1

 16/5/99 پ/207/9/6/29 15 درماني نقوي -مركز آموزشي 7
 15/9/99 پ/557/9/6/29 14
 19/9/99 پ/576/9/6/29 1
 9/9/99 پ/536/9/6/29 4

8 
درماني شهيد دكتر  -مركز آموزشي

 بهشتي
 17/9/99 پ/565/9/6/29 52 16/5/99 پ/204/9/6/29 74

 8/9/99 پ/530/9/6/29 6 16/5/99 پ/221/9/6/29 9 درماني كارگرنژاد -مركز آموزشي 9

 19/9/99 پ/569/9/6/29 6 16/5/99 پ/200/9/6/29 9 درماني متيني-مركز آموزشي 10

 8/9/99 پ/531/9/6/29 4 16/5/99 پ/213/9/6/29 8 پيراپزشكيدانشكده  11

 15/9/99 پ/549/9/6/29 4 16/5/99 پ/210/9/6/29 2 دانشكده دندانپزشكي 12

 15/9/99 پ/555/9/6/29 2 16/5/99 پ/211/9/6/29 4 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه 13

 8/9/99 پ/517/9/6/29 1 16/5/99 پ/214/9/6/29 1 دانشكده بهداشت 14

 19/9/99 پ/571/9/6/29 7 16/5/99 پ/217/9/6/29 15 دانشكده پزشكي 15

 17/9/99 پ/564/9/6/29 13 16/5/99 پ/205/9/6/29 25 شبكه بهداشت و درمان آران وبيدگل 16

 17/9/99 پ/563/9/6/29 8 16/5/99 پ/203/9/6/29 21 بيمارستان سيدالشهداء 17

 17/9/99 پ/567/9/6/29 2 16/5/99 پ/222/9/6/29 3 شهيد رجائيبيمارستان  18

19 
معاونت توسعه  حوزه رياست دانشگاه و 
 دانشگاه

 16/5/99 پ/220/9/6/29 39
 15/9/99 پ/548/9/6/29 17
 19/9/99 پ/577/9/6/29 1

  211  357 جمع -

 568 جمع كل -

 


	نامه خودمون از شیوه
	تقو
	شىوهنامه همسانسازى طبقه و رتبه کارکنان کار معىن با کارکنان پىمانى
	جدول پىوست
	جدول پیوست


