آنييانهماداريواستخدا ميکارمندا ن غ يرهياتع لمي                         

باسمه تعالي
فهرست

فصل اول  :تعاريف .........................................................................................................ماده  1الي 11
فصل دوم :راهبردها و فناوري انجام وظايف موسسه .....................................................ماده  11الي 12
فصل سوم  :فناوري اطالعات و خدمات اداري  ...............................................................ماده  12الي 12
فصل چهارم  :ورود به خدمت  ......................................................................................ماده  03الي 03
فصل پنجم  :استخدام  .....................................................................................................ماده  03الي 33
فصل ششم  :انتصابات  ..................................................................................................ماده  31الي 33
فصل هفتم  :توانمندسازي كارمندان  ................................................................................ماده  33الي 32
فصل هشتم :حقوق و مزايا  .............................................................................................ماده  32الي 82
فصل نهم  :نظارت و ارزيابي عملكرد  ...........................................................................................ماده 82
فصل دهم :حقوق و تكاليف كارمندان  ..............................................................................ماده  23الي 28
فصل يازدهم  :بازنشستگي و تأمين اجتماعي  ....................................................................ماده  22الي 133
فصل دوازدهم :مقررات مختلف  ...................................................................................ماده  138الي 112

آنييانهماداريواستخدا ميکارمندا ن غ يرهياتع لمي                         


آييننامه اداري و استخدامي كارمندان غيرهيأت علمي دانشگاه /دانشكده علوم پزشكي و

خدمات بهداشتي درماني .................................
فصل اول  :تعاريف

ماده  .در اجراي بند ب ماده  02قانون برنامه پننم ووعن ه اقادناديج اجاينا ف ه گر ن نف جيهنوري
اعالمف ايرانج آييننامه اداري ه اعاخدامف كارمندان غير يأت ليف دانش اه /دانشكده لوم پزشنكف ه
خدمات بهداشاف درمانف /موعسه آموزشف پژه شف كه از اين پس به اخادار "موعسه" ناميده مفشودج
برابر مفاد اين آييننامه مفباشد.
مده  .2كارمند :گردي اعت كه براعاس ضوابط ه مقررات مربوطج به موجب حكن ه ينا قنرارداد مقنام
صالحيتدار در موعسه به خدمت پذيرگاه شود.
مده  .3استخدام :بارت اعت از به كارگيري شخص حقيقف به صورت رعيف يا پيينانف ينا قنراردادي
طبق ضوابط ه مقررات مندرج در اين آييننامه بينظور خدمت در موعسه.
مده  .4حكم سدزمدني :بارت اعت از دعاور كابف مقامات صالحيتدار موعسه كه با ر ايت مفاد اينن
آييننامه به منظور اعاخدام اشخاص حقيقف صادر شده باشد.
مده  .5سدبقه خدمت هولتاي :بارت اعت از مدت خدمت در هزاروخانه اج مؤعسنات ه شنركت ناي
دهلاف كه در حالت اشاغال به صورت ويام ه قنت انمنام شنده ه كسنور مربنوط را پرداخنت نينوده ينا
مف نيايد ه مدت خدمت نييه هقت بانوان بنه اعناناد قنانون نيينه هقنت بنانوان مدنوب عنال  2630ه
اصالحات ب دي آن ه وبدره  2ماده  78قانون مديريت خدمات كشوري(مشرهط به اينكنه در اينام نيينه
هقت ه پاره هقت كسور بازنشسا ف به صورت كامل پرداخت شده باشد) ه مدت خدمت نظام هظيفنه ه
خدمت مشيولين قانون خدمت پزشكان ه پيراپزشكان به نوان عابقه خدمت محسنوب منفشنود .اينام
مربوط به مرخدف اعاحقاقف ه اعا الجف مشيولين اين ماده ه عوابق خدمت غير دهلاف كه بنه موجنب
قوانين خاصج خدمت دهلاف محسوب شده اعتج ب نوان خدمت دهلاف لحاظ مفشود.
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مده  .6ارتقدء :وخديص پست عازمانف يا عنح شنغلف بناتور بنه كارمنند بنر اعناس ضنوابط طنر
طبقهبندي مشاغل ه ارزشيابف مشاغل.
مده  .7انتصاد  :به كار گياردن كارمند در پست عازمانف براعاس شرايط احنرازج لياقنتج شايسنا ف ه
ضوابط پيشنهادي م اهنت ووع ه مديريت ه منابع هزارت مابوع مدوب يأت امناء.
مده  .8انتقدل :بارت اعت از جابمايف محل خدمت كارمند با صدهر حك رعيف به هاحد اي وحنت
پوشش موعسه يا به منظور اشاغال در عاير موعسه ا ه هاحد اي هابساه به هزارت بهداشنتج درمنان ه
آموزش پزشكف ه يا عاير دعا اه اي دهلاف ه نهاد اي يومف غير دهلاف با حفظ عوابق خدمت.
مده  .9مأموريت :عبدرت است از:
الف) محول شدن هظيفه موقت به كارمندج غير از هظيفه اصلف كه در پست عازمانف خود داردج
) ا زام كارمند به طور موقت به هاحد اي وحت پوشش موعسه يا عاير موعسه نا ه هاحند اي
هابساه به هزارت بهداشتج درمان ه آموزش پزشكف ه هزاروخانه ا ه موعسات يومف غير دهلافج
ج) ا زام كارمند براي طف دهره آموزشف يا كارآموزي در داخل يا خارج از كشنور برابنر مفناد اينن
آييننامه.
ماده  .01تعلياق :ناظر بر هض يت كارمندي اعت كه طبق حك مقامات صالحيتدار ونا و ينين وكلينف
هيج به موجب احكام دادگاه ه يا آراء مراجع قنانونف ذيصنال

بنه طنور موقنت از ادامنه خندمت در

موعسه محرهم شده باشد.
مده  .00استعفدء :بارت اعت از ارائه درخواعت م اگيت از ادامه خدمت درموعسه ووعط كارمند.
مده  .02غيبت موجاه :بارت از آن اعت كه كارمند به للف خنارج از حندهد قندرت ه اخاينار خنود
ناوانساه در محل خدمت حاضر شود ه موجه بودن ذر اه براي موعسه محرز شده باشد.
مده  .03غيبت غير موجه :بارت از آن اعت كه كارمند بدهن ممنوز ينا اراينه نذر موجنه در محنل
خدمت حاضر نشود.
مده  .04اخراج :بارت از آن اعت كه كارمند در اجراي احكام يأت اي رعيدگف بنه وخلفنات اداري
يا آراء قانونف مراجع ذيصال به خدمت هي در موعسه به طور دائ خاويه داده شود.
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مده  .05مرخصي استعالجي :بارت از آن اعت كه كارمند در صورت اباالء به بيياري ينا زايينان كنه
مانع از انمام خدمت هي باشدج از مرخدف اعا الجف اعافاده كند.
مده  .06بدزنشستگي :بارت از آن اعت كه كارمند طبق ضوابط ه مقررات قانونف ه به موجنب حكن
رعيف به اگاخار بازنشسا ف نائل شده ه از مسايري بازنشسا ف اعافاده كند.
مده  .07از كدرافتدهگي :بارت از آن اعت كه كارمند بنا به وشخيص پزشك م نال ه وأييند كييسنيون
پزشنكفج ووانننايف كناركردن را از دعننت داده ه طبننق مقننررات از كاراگانناده شننده اعننت ه از مسننايري
ازكاراگاادگف اعافاده مفكند.
مده  .08انفصدل هائم :بارت از آن اعت كه كارمند به موجنب احكنام دادگناه ينا آراء قنانونف مراجنع
ذيصال از خدمت در موعسه يا دعا اه اي دهلاف محرهم شود.
مده  .09انفصدل موقت :بارت از آن اعت كه كارمند موعسه به موجب احكام دادگناه ينا آراء قنانونف
مراجع ذيصال ه براي مدت م ين از اشاغال در موعسه محرهم شود.
مده  .21آمده باه خادمت :بارت از آن اعت كه كارمند طبق مفاد اين آييننامه در اناظار و يين وكلينف
يا ارجاع شغل باشد.
مده  .20بدزخريدي :بارت از آن اعت كه رابحه اعاخدامف كارمند با موعسنه قحنع ه عنوابق خندمت
دهلاف آنان بازخريد شود.

فصل دوم  :راهبردها و فناوري انجام وظايف موسسه

ماده  .22موعسه مماز اعت امور وددي اي خود را با ر ايت اصنول بيسنت ه نهن ه عنفام قنانون
اعاعف جيهوري اعالمف ايران در قالب دعاورال يل مدنوب بنه بخنش و ناهنفج خدوصنف(حقيقنف ه
حقوقف)ج نهاد ا ه مؤعسات يومف غيردهلاف و يين صالحيت شده از عوي مراجع قانونف ه ذيربنط ج
براعاس دعاورال يل پيشنهادي كارگرهه كنا ش ودندي عنااد هزارت مابنوع ه ودنويب ينات امنناء
هاگذار نيايد.
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تبصار  .خريد خدمات نيرهي انسانف به صورت عا اف ه پاره هقت در مشناغل منورد نيناز موعسنه در
قالب دعاورال يلف خوا د بود كه از عوي يأت امناء ودويب مفشود.
مده  .23نيرهي انسانف بخش اي غيردهلاف كه بر اعاس مفاد اين آييننامهج ويام ه يا قسياف از هظنايف
ه وددي امور موعسه را هدهدار مف گردندج وحنت پوشنش كارگرمناي غينر دهلانف سناند ه موعسنه
يچگونه و هد ه يا مسئولياف در قبال اين اگراد ندارد .كارگرمايان اين اگراد موظفند با آننان محنابق قنانون
كار ه وأمين اجايا ف ه عاير قوانين ه مقررات مربوط رگاار نياينند ه پاعنخ وي مقامنات ه ينا مراجنع
ذي صال در اين رابحه خوا ند بود .موعسه در صورت وخلف كارگرمناي بخنش غيردهلانف در احقنا
حقو اين اگرادج از محل محالبات ه ضيانتنامه درياگت شدهج محالبات آنان را پرداخت مفنيايد.
مده  .24موعسه مماز اعت به منظور اروقناء مسناير در كيفينت ه كيينت اراينه خندماتج از خندمات
مشاهرهاي در زمينه اي ووع ه ه مديريت عرمايه اي انسانف ه گننآهري ناي ننوين اداري ه پشنايبانف
اعافاده نيايد .بدين منظور مف وواند با اشخاص حقيقفج حقوقف ه يا مراكنز آموزشنفج پژه شنف ا ن از
دهلاف ه غير دهلاف هاجد شرايطج با ر ايت مقررات اين آييننامهج قرارداد من قد نيايد.
مده  .25موعسه مكلف اعت به منظور ايماد ان يزه ه اگزايش كارآيف ه بهنرهمنندي از گكنرج انديشنه ه
خالقيت كارمندان خودج عازهكار مناعب براي جلب مشاركت كارمندان ه درياگت پيشنهاد ا ه اثرگذاري
آن در وديي گيري ا را گرا

آهرد .نظام پيشننهاد ا ه نحنوه پرداخنت پناداش براعناس دعناورال يلف

خوا د بود كه از عوي شوراي وحول اداري هزارت مابوع ابالغ مف گردد.
ماده  .26با كارمند رعيف موعسه كه هظايف هي در اجراي ماده  00اين آييننامه بنه بخنش غيردهلانف
هاگذار شده اعتج به يكف از رهش اي ذيل يل خوا د شد:
الف) اناقال به عاير هاحد اي موعسه يا عاير موعسات ه يا دعا اه اجرايف دي رج
) بازخريد عنوات خدمتج
ج) مواگقت با مرخدف بدهن حقو براي مدت عه وا پن عالج
ه) اناقال به بخش غيردهلاف كه ممري هظايف ه گ اليت اي هاگنذار شنده منفباشند .در صنورت
ويايل كارمندان به وغيير صنده بازنشسا ف زينه جابهجايف وغيير صنده ذيربط با حفظ عوابق
مربوط از محل ا ابارات وأمين شده ووعط موعسه پرداخت مفشودج
ﻫ) انمام هظيفه در بخش غيردهلاف به شكل مأمور كه حقو ه مزايناي هي را نينزبخش غيردهلانف
پرداخت مفكندج
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و) آماده به خدمتج
ز) مواگقت با درخواعت كارمند حسب مورد براعاس ماده  62قانون برنامه پنم ووع هج
ح) مواگقت با بازنشسا ف در صورت وحقق شرايط.
تبصار  .كارمند مفوواند عه مورد از موارد شا انه گو را به ورويب اهلويت اناخاب ه به موعسه ا الم
نيايد .موعسه با ووجه به اهلوينت و ينين شنده از عنوي كارمنند يكنف از رهش نا را اناخناب ه اقندام
مفنيايد.
ماده  .27در راعااي اجراي ماده  00ج موعسه آندعاه از هظايفف را كه قابل هاگذاري به بخش غيردهلاف
اعتج احداء ه نسبت به هاگذاري آنها اقدام مفنيايد.

فصل سوم  :فناوري اطالعات و خدمات اداري

مده  .28موعسه با ايماد بسار اي تزمج گرآيند اي مورد يل ه رهش اي انمام كار خود را با ند
اگزايش بهرههري نيرهي انسانف ه كارآمدي گ اليت ا نظينر عنر تج دقنتج زيننهج كيفينتج عنالمت ه
صننحت امننور ه وننأمين رضننايت ه كرامننت مننردم بننا اعننافاده بهينننه از گنننآهري اطال ننات ه براعنناس
دعاورال يلف كه از عوي يأت رييسه ودويب مفشودج وهيه ه به مورد اجراء مفگذارد ه اين رهش ا را
حداقل ر عه عال يكبار مورد بازبينف ه اصال قرار مفد د.
مده  .29موعسه با د

بهبود كيفيت ه كييت خدمات به مردم ه با ر ايت دعاورال يل ناي ذيربنط

اقدامات زير را بهورويب انمام مفد د:
) اطالع رعانف الكارهنيكف درخدوص شيوه ارايه خدمات يراه با زمانبندي انمنام آن ه منداركف
كه ماقاضف بايد ارايه نيايدج
 )2ارايه گرم اي مورد نياز جهت انمام خدمات از طريق ابزار ه رعانه اي الكارهنيكف،
 )3ارايه خدمات به شهرهندان به صورت الكارهنيكنف ه حنذ
موعسه براي درياگت خدمت در موارد ميكن.

لنزهم مراج نه ح نوري منردم بنه
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تبصار  .ارايه اين دعاه از خدمات از طريق دگاور پساف ه يا پيشخوان اي خدمات دهلت از طريق بخش
دهلاف ه غير دهلاف نيز مماز اعت.

فصل چهارم  :ورود به خدمت

مده  .31موعسه ملزم اعت برنامهريزي نيرهي انسانف خود را ماناعب با برنامه ناي پنن عناله ووعن ه
اقاداديج اجايا ف ه گر ن ف كشور ه شاخص اي اعااندارد ابالغف از عوي اداره كنل مننابع انسنانف ه
پشايبانف ه مركز ووع ه مديريت ه وحول اداري هزارت مابوعج بنه وفكينك نر عنال بنر مبنناي و نداد
نيره اي خرهجفج هاحد اي جديدالااعيسج بخش اج هاحد اي ووع ه ياگاه ه  ...وندهين ه ونظني ه در
عال اهل ر برنامه ووع ه جهت ودويب در يأت امناء محر مفنيايد.
تبصار  .اعافاده از رگونه مموز اعاخدام رعيف ه پييانف مسالزم هجود پست يا رديف خالف عنازمانف
در قالب وشكيالت مدوب موعسه اعت.
مده  .30مموز اي اعاخدام عاليانه پييانف ه يا وبديل هضع نيره اي قراردادي شناغل بنه پيينانف ه ينا
قراردادي صرگاً ووعط م اهنت ووع ه مديريت ه منابع هزاروخانه در قالب وبدره اي ذيل و يين ه ابنالغ
مفشود.
تبصر  .0عهييه اعاخدامف براي وأمين جاي زين نيره اي خرهجف پيينانف ينا قنراردادي(بازنشسنا فج
ازكاراگاادگفج گوتج بازخريد خدمتج اخراج ه اعا فاء) با نظر اداره كل منابع انسانف ه پشايبانف ه ابالغ
م اهنت ووع ه مديريت ه منابع هزاروخانه و يين مفشود.
تبصر  .2مموز اي اعاخدامف مربوط به ايمنادج ووعن ه ه وغيينر در هاحند اي واب نه موعسنه كنه در
چارچوب طر عح بندي بييارعاان اج طر گسارش شبكه اي بهداشاف ه درمانف ه دبيرخانه شنوراي
گسارش دانش اه اي لوم پزشكف كه با اخذ مموز از هزاروخانه ينا بنا مدنوبه ينأت هزينران انمنام
پذيرگاه اعتج برابر با اعااندارد اي موجود اداره كل منابع انسنانف ه پشنايبانف ووعنط م اهننت ووعن ه
مديريت ه منابع هزارت مابوع و يين ه ابالغ خوا د شد.
تبصار  .3موعسه موظف اعت پس از اخذ مموز ايمادج ووع ه يا وغيير هاحند اي بهداشناف ه درمنانف
يزمان با مهيا نيودن گ اي گيزيكف ه ومهيزات ه ملزهمات پزشكف در مورد وأمين بودجه مورد نيناز ه
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ودويب وشكيالت ه مموز اي اعاخدامف اقدامات ه پي يري اي تزم را از مبادي ذيربط به ينل آهردهج
به گونهاي كه در آغاز گ اليت هاحد اي مذكورج كليه مراحل اداريج اعاخدامف ه وشكيالوف انمنام شنده
باشد.
تبصر  .4موعسه مماز اعت در صورت نياز حداكثر وا پن درصد از مموز ناي اعناخدامف ابالغنف از
عوي هزاروخانه را بدهن الزام به ر ايت گ اي رقاباف ه اناشار آگهف ه صرگاً بنا وشنخيص ه مسنئوليت
شخدف رئيس موعسه ه با ر ايت شرايط احراز طبقه بندي مشاغلج بنه جنذب نينره از بنين دارنندگان
مدرک وحديلف گو ليسانس ه باتور با احراز صالحيت يومف بر اعاس قانون گزينش اخاداص د د.
تبصار  .5موعسه در صورت دم وأمين مموز اعاخدام پييانف از عوي هزاروخانه ه حسنب ضنرهرت
براي رگع نياز اي موقت خود به نيرهي انسانف مماز اعت نسبت به بهكارگيري نيره اي قراردادي اقدام
نيايد .بدين منظور در عال مربوط (حداكثر دهبار در عال) بر اعاس نظرينه كييانهاي ماشنكل از م ناهن
ووع ه مديريت ه منابع موعسه ه مديركل منابع انسانف ه پشايبانف هزاروخانه نسنبت بنه بررعنف نيناز ه
و يين و داد ه وركيب رشاه اي شغلف مورد نياز مبادرت مفنيايد .مدوبات اين كييانه بنا ابنالغ م ناهن
ووع ه مديريت ه منابع هزاروخانه قابليت اجرايف خوا د داشنت ه بندين وروينب موعسنه منفووانند بنا
ر ايت ماده  66اين آييننامه برابر دعاورال يلف كه به ودويب يأت امناء مفرعدج نسبت به بهكنارگيري
نيرهي قراردادي مدوب به صورت كار م ين با ر ايت شرايط احراز طبقهبندي مشاغل اقدام نيايد.
تبصر  .6موعسه مماز اعت صرگاً در صورت وشنخيص ه نينازج نيره ناي منورد نيناز طنر پزشنك
خانواده ه بييه رهعاايف را در قالب بساه اي عياعاف مورد وأييد م اهنت بهداشت هزارت مابوعج بندهن
برگزاري آمون ه صرگاً با انمام مداحبه ه احراز صالحيت يومف ه انمام گزينشج به صورت قراردادي
به خدمت بپذيرد.
تبصر  .7ر گونه بهكارگيري نيرهي قراردادي منوط به وأمين ا ابار از عوي موعسه اعت.
مده  .32موعسه مماز اعت در عقف ا ابارات ه برابر اعااندارد اي موجود براي رگع نياز ناي نينرهي
انسانف گ اليت اي خدمات يومف مشايل بر مشاغل نظاگتچفج پنيشخندمتج آبندارچفج نامنهرعنانج
ولفنچف ه رانندگان اوومبيل اي صرگاً دهلافج آشپزج مادديان ووزيع غذا ه ماددي وأعيسات (مكانيسين
ه وكنيسين وأعيسات)با اشخاص حقيقف برابر ضوابط اين آئيننامهج قرارداد من قد نيايد.
تبصر  .0اين مشاغل به نوان مشاغل كارگري ولقف شده ه كاركنان مربوطج مشيول قانون كار مفباشند.
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تبصار  .2كاركنان مورد نظر از نظر بييه ه بازنشسا ف پس از قد قرارداد با موعسه وابع قنانون ونأمين
اجايا ف مفباشند.
تبصار  .3به كارگيري ر گونه نيرهي مشيول مفناد اينن مناده در خدنوص هاحند اي ايمنادي ه ينا
ووع هاي وحت پوشش موعسه در مشاغل خدمات يومفج مسالزم برآهرد و داد نفرات مورد نياز برابنر
اعااندارد اي ابالغف اداره كل منابع انسانف ه پشايبانف هزاروخانه با ر ايت ماده  66اين آييننامه ه وأمين
ا ابار ووعط موعسه ه ووعط كيياه موضوع وبدره  5ماده  62مفباشد.
تبصره .3موعسه مماز اعت در عقف و داد نيره اي خرهجف دائ عاليانه (بازنشسا فج گنوتج اخنراجج
اعا فاءج از كاراگاادگف كلف) از مشاغل مورد نظر اين مادهج راعاً نسنبت بنه بنهكنارگيري نينرهي انسنانف
جديد جاي زين با ر ايت ماده  66اين آييننامه ه شرايط احراز ر شغل اقدام نيايد .در صورت خنرهج
موقت نيره اي مورد نظر بهدتيلف نظير مرخدف اعاحقاقفج اعا الجفج انفدال موقنتج بندهن حقنو ج
اناقال ه ماموريت موقتج بهكارگيري نيرهي جديد مماز نيفباشد.
ماده  .33اعاخدام نيرهي انسانف مورد نياز موعسه به صورت پييانف يا قرارداديج در گ اي رقاباف ه بنا
ر ايت دالت اعاخدامفج شايساه گزينف ه عنمش ووانيندي اي يومف ه وخددف از طريق آزمون يا
مسابقه يومفج وخددفج مداحبه ه يا وركيبف از آنها براعاس دعاورال يلف كنه از عنوي ينأت امنناء
موعسه ودويب مفشود ه با احراز صالحيت ناي ينومف براعناس قنانون وسنري گنزينش م لينان ه
كارمندان آموزش ه پرهرش به كارمندان عاير هزاروخانه ا ه عازمان ا ه مؤعسات ه شركت اي دهلانف
مدوب  2685/0/9مملس شوراي اعالمف خوا د بود.
تبصر  .شياره ملف ر كارمند موعسهج به نوان شياره مساخدم هي ولقف مفشود ه عاير كارمندانف كنه
از قبل شياره مساخدم داشاهاندج يچنان يان شياره ا م ابرخوا د بود.
مده  .34شرايط يومف اعاخدام در موعسه:
الاف) داشان حداقل عن بيست عال ويام ه حداكثر چهل عال ه براي دارنندگان مندرک وحدنيلف
دكاري ه باتور چهل ه پن عالج
) داشان واب يت ايرانج
ج) انمام خدمت دهره ضرهرت يا م اگيت قانونف دائ براي مردانج
ه) دم ا اياد به دخانيات ه مواد مخدر ه رهان ردانج
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ﻫ) نداشان عابقه محكوميت جزايف مؤثرج
و) دارا بودن مدرک وحديلف دانش ا ف از دانش اه ا ه مؤعسات آموزش الف م ابرج
ز) داشان عالمت جسيانفج رهانف ه ووانايف انمام كاريكه براي آن اعاخدام مفشنوند بنر اعناس
دعاورال يل مدوب از عوي يأت امناء موعسهج
ح) ا اقاد به دين مبين اعالم يا يكف از اديان شناخاه شده در قانون اعاعف جيهوري اعالمف ايران،
ط) الازام به قانون اعاعف جيهوري اعالمف ايران.
تبصر  .0بهكارگيري موقت اوباع خارجف حسب قوانين ه مقنررات خناص خنود صنورت منفگينرد ه
حقو ه مزاياي آنان براعاس مفاد اين آييننامه و يين ه برقرار خوا د شد.
تبصر  .2مشيولين قانون خدمت پزشكان ه پيراپزشكانج قانون كار ه ا

اي يأت ليف وابع قوانين ه

مقررات خاص خود منفباشنند .حقنو ه مزاينا ه امنور رگنا ف مشنيولين قنانون خندمت پزشنكان ه
پيراپزشكان (مرخدف اي اعاحقاقفج اعا الجفج بدهن حقو ج پاداشج كيك اي غير نقدي ه بييه يرج
درمان ه حادثه ه عاير مزايا) وابع مقررات اين آييننامه خوا د بود.
تبصر  .3موعسه موظف اعت قوانين مربوط به اعاخدام ايثارگران را ر ايت نيايد.
تبصر  .4مدت عابقه خدمت ويام هقت دهلاف حداكثر به ميزان پن عال به عقف عنف بند الف اضناگه
مفشود.
تبصار  .5اعاخدام بهيار با مدرک وحديلف ديپل بهياري ه حداقل  27عال عن مماز مفباشد ه ضوابط
اعاخدام در عاير مشاغل با مدرک وحديلف ديپل از عوي هزاروخانه ابالغ مفشود.
تبصار  .6پذيرش ه اعاخدام بهورز با مدرک وحديلف ديپل ه يا گو ديپل برابر دعاورال يلف خوا ند
بود كه به ودويب يأت امناء مفرعد.

فصل پنجم  :استخدام

مده  .35رابحه اعاخدامف در موعسه به عه شكل اعت:
الف) اعاخدام رعيفج
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) اعاخدام پييانف براي مدت م ينج
ج) اعاخدام قراردادي براي مدت م ين.
تبصار  .0اعاخدام در بده هرهد به شكل پييانف يا قراردادي اعت .وبديل هضنع كاركننان قنراردادي بنه
پييانف به شرط قبولف در آزمون اعاخدامف ه پييانف به رعيف بر اعاس دعاورال يلف اعت كه از عنوي
يأت امناء موعسه ودويب مفشود.
تبصر  .2مساخدمين پييانف حداقل  6عال ه حداكثر پنس از شنش عنال خندمت پيينانف در صنورت
داشان شرايطج برابر دعاورال يل مدوب يأت امناء به مساخدم رعيف آزمايشف وبديل هضع منفشنوند.
در صورت دم احراز شرايط مدوب براي وبديل هض يت به رعيف آزمايشنفج ويديند قنرارداد پيينانف
مقدهر نيفباشد.
مده  .36طول دهره رعيف آزمايشف حداقل يك عال ه حداكثر ده عال اعت ه كارمند با ر ايت شرايط
ذيل به مساخدم رعيف وبديل خوا د شد:
الاف) حدول اطيينان از لياقت ليفج كاردانفج القه بهكارج خالقيتج نوآهريج رهحيه خندمت بنه
مردمج وكري ارباب رجوع ه اروقاء عح رضايتمندي آنان ه ر ايت نظ ه ان باط اداري از طريق
كسب اماياز تزم با پيشنهاد مدير بالگدل ه وأييد م اهن ووع ه مديريت ه منابع موعسهج
) طف دهره اي آموزشف ه كسب اماياز تزمج
ج) وأييد گزينش.
تبصار  .0درصوروفكه در ضين يا پايان دهره آزمايشفج كارمند شرايط ادامنه خندمت ه ينا وبنديل بنه
اعاخدام رعيف را كسب ننيايد با هي به يكف از رهش اي ذيل رگاار خوا د شد:
الاف) ا حاء مهلت يكعاله دي ر براي احراز شرايط تزم(در ر حال مدت خدمت آزمايشف كارمند
با احاساب اين مهلت از  6عال وماهز نخوا د كرد)ج
) قحع رابحه اعاخدامف.
تبصر  .2دعاورال يل اجرايف اين ماده به ودويب يأت امناء موعسه مفرعد.
مده  .37كارمند رعيف در يكف از حاتت ذيل از خدمت در موعسه خارج مفگردد:
الف) بازنشسا ف ه يا از كاراگاادگف كلف طبق قوانين ذيربطج
ب) قبول اعا فاءج
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ج) بازخريديج
ه) اخراج يا انفدال به موجب احكام مراجع قانونف ذيربطج
ﻫـ) گوت.
مده  .38موعسه اجازه بهكارگيري كارمندان منفدل از خدمت ه يچنين كارمندان اخراج شنده ووعنط
عاير موعسات ه هاحد اي واب ه هزاروخانه را ندارد.
مده  .39ان قاد قرارداد ممدد با كارمند پييانف يا قراردادي منوط به وحقق شرايط ذيل اعت:
الف) اعايرار بقاء پست عازمانف كارمند پييانف يا قرارداديج
ب) كسب نااي محلوب از ارزيابف يلكرد ه رضايت از خدمات كارمندج
ج) جلب رضايت مردم ه ارباب رجوعج
ه) اروقاء عح

ليف ه وخددف در زمينهي شغل مورد وددي.

تبصار  .0درصورت دم وحقق ر يك از شرايط گنو ج ان قناد قنرارداد ممندد بنا كارمنند پيينانف ينا
قراردادي مقدهر نخوا د بود .ضوابط بند اي بج ج ه د اين ماده طف دعاورال يلف از عوي يأت امنناء
ودويب مفشود.
تبصار  .2ساه گزينش موعسه ملزم اعت نظريه خود را در خدوص ويديد ينا ندم ويديند قنرارداد
كارمندان پييانف ه قراردادي حداكثر وا پايان بهين ماه رعال به م اهنت ووع ه مديريت ه منابع موعسه
ا الم نيايد .دم ارعال نظريه وا مهلت مقرر به منزله وأييد ويديد قرارداد كارمندان مورد نظر مفباشد.
مده  .41اعافاده كارمندان از مزاياي بييه بيكاري حسب موردج وابع قوانين ه مقررات دهلت خوا د بود.

فصل ششم  :انتصابات

ماده  .40اناداب ه اروقاء شغلف كارمند بايد با ر ايت شرايط وحديلفج ومربف ه موگقيت در دهره ناي
آموزشف ضين خدمت مورد لزهمج پس از احراز شايسا ف ه يلكرد موگق در مشاغل قبلف آنان صورت
گيرد.
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مده  .42اناخاب ه اناداب اگراد به پست ناي منديريت حرگنهاي ه عرپرعناف ه شنرايط وخددنف ه
يومف ه نحوه اروقاء مسير شغلف برابر دعاورال يلف خوا د بود كه از عنوي مركنز ووعن ه منديريت ه
وحول اداري هزارت مابوع پيشنهاد ه ووعط يأت امناء موعسه ودويب خوا د شد.
تبصر  .0اناداب اگراد به پست اي مديرياف ه عرپرعاف بايد ابادا در كيياه طبقهبندي مشاغل موعسنه
محر ه در صورت وشخيص ه احراز شرايط تزم ه ودويب اين كيياهج پس از وأييد حراعت دانشن اه
نسبت به وغيير نوان ه اناداب آنان اقدام نيود.
تبصار  .2وركيب ا

اء كيياه طبقهبنندي مشناغلج شناخص ناج هظنايف ه نحنوه امايناز بنندي برابنر

دعاورال يلف خوا د بود كه از عوي هزارت مابوع ابالغ خوا د شد.
ماده  .43دهره خدمت در پست اي مديرياف موعسه چهار عاله ه ويديد آن دهره بالمانع اعت .ارزيابف
يلكرد مديرانج وغيير پست اگراد قبل از مدت مذكور ه  ...بر اعناس دعناورال يلف اعنت كنه از عنوي
يأت امناء موعسه ودويب خوا د شد.
مده  .44موعسه يچگونه و هدي نسبت به پذيرش مدارک مقاطع وحديلف دانش ا ف ارائه شنده غينر
مروبط با رشاه شغلف كارمند در طول اشاغال نخوا د داشت ه پذيرش مدارک مروبط نيز منوط به طنر
در كيياه طبقهبندي مشاغل ه وائيد آن كيياه اعت.

فصل هفتم  :توانمندسازي كارمندان

ماده  .45ووانيندعازي بارت اعت از شناعايف ه ووع ه قابليت اي كارمندان از طريق اروقناي داننشج
اصال ن رش ه بهبود مهارت اي آنان به نحوي كنه با نا اگنزايش كنارايف ه اثربخشنف ه در نهاينت
وسهيل در دعايابف به ا دا

عازمانف گردد.

مده  .46موعسه مكلف اعنت بنه منظنور ووانيندعنازي كارمنندانج نظنام آمنوزش آننان را بنر اعناس
دعاورال يلف كه از عوي يأت امناء موعسه ودويب مفشودج به گونهاي طراحنف نيايند كنه ينراه بنا
ماناعب عاخان دانشج مهارت ه ن رش كارمندان با شغل مورد نظنرج ان ينزه ناي تزم بنراي مشناركت
مساير آنان در گرايند آموزش را گرا

نيوده ه رابحهاي بين اروقاء ه اناداب كارمندان ه مديران با نظنام

آموزش برقرار شود .طراحف دهره ا به ده رهش زير مقدهر اعت:
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الف) طراحف دهره اي آموزشف ضين خدمت بنهصنورت پودمنانف ه ورمنف هاحندي در طنول
د ه اي خدماف كارمند با د

اروقاء مدرک وحديلف گردج

) طراحف دهره اي آموزشف ضين خدمت كوواه مدتج با د

اروقاء ووانيندي اي ينومف

ه اخاداصف كارمند.
تبصار  .موعسه مف وواند در قالب برنامه اي ووانيندعنازي كارمنندان خنودج وينام مراحنل نيازعننمفج
برنامهريزيج طراحفج اجراءج ارزشنيابف ه عننمش اثربخشنف دهره ناي آموزشنف ه عناير گ الينت ناي
آموزشف ه پژه شف مربوط به آموزش كارمنندان را رأعناً ينا از طرينق مؤعسنات ه مراكنز آموزشنف ه
پژه شف دهلاف ه غيردهلاف كه صالحيت گنف ه وخددف آنها مورد وأييد مراجع ذيربنط باشندج انمنام
د د.
مده  .47موعسه موظف اعت به منظنور عياعنتگنذاري ه منديريت كنالن آمنوزش مننابع انسنانف از
مدوبات كيياه را بري آموزش ه ووانيندعازي هزاروخانه وب يت نيايد.
مده  .48ا حاي مأموريت آموزشف براي انمام وحديالت وكييلف دانشن ا ف (گنو ليسنانس ه بناتور)
مسالزم آن اعت كه موعسه با اعاناد به ماده  62اين آييننامه نياز اي نيرهي انسانف خود را حسنب ننوع
ه و داد رشاه ه مقحع وحديلف مورد نياز اعاخراج ه با ر ايت اهلويت ا در قالب عهييه عاليانه و يين ه
به ودويب يأت رييسه موعسه برعاند ه صرگاً بر اين اعاس نسبت بنه ا حناي مأمورينت آموزشنف بنه
كارمندان اقدام نيايد.
تبصار  .0ويامف كارمندان پييانفج رعيف آزمايشف ه رعيف مماز خوا ند بود برابر دعاورال يلف كنه از
عوي يأت امناء ودويب مفشودج از مأموريت آموزشف اعافاده نيايند.
تبصر  .2ايثارگران در اعافاده از مأموريت آموزشفج وابع قوانين ه مقررات مربوط خوا ند بود.
تبصار  .3ا حاي مأموريت اداري رهزانه يا عا اف بنراي دهره ناي پودمنانف ه دهره ناي ح نوري از
جيله  MPHه  ...بنا به نياز موعسه در راعااي ووانيندعازي كارمندان براي انمام بهينه هظايف عازمانف
امكانپذير اعت.
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فصل هشتم  :حقوق و مزايا

ماده  .49نظام پرداخت كارمندان موعسه بر اعاس ارزشيابف وامل شغل ه شاغل ه عناير هيژگنف ناي
مذكور در مواد آوف خوا د بود .اماياز حاصل از نااي ارزشيابف وامل منذكور در اينن گدنل ضنرب در
ضريب ريالف عاليانهج مبناي و يين حقو ه مزاياي كارمندان قرار مفگيرد.
تبصار  .ضريب ريالف مذكور در اين ماده براي ر عال م ادل ضريب ريالف ا الم شده از عنوي دهلنت
بوده كه ووعط هزير بهداشتج درمان ه آموزش پزشكف ابالغ مفگردد.
مده  .51مشاغل مشيول اين آييننامه به پيشنهاد م اهنت ووع ه مديريت ه منابع هزاروخاننه بنر اعناس
واملف نظير ا ييتج پيچيدگف هظايف ه مسؤهليت اج عح وخدص ه مهارت اي مورد نياز به يكف از
طبقات جدهل يا جداهل «حق شغل» اخاداص ياگاه ه به ودويب يأت امناء خوا د رعيد .اماياز جدهل
يا جداهل ارزشيابف مشاغلج حداقل  0022ه حداكثر آن  8222برابر دعاورال يل پيوعت مفباشد.
تبصار  .0اگزايش امايازات جدهل يا جداهل موضوع اين ماده ه وبدره اي آن ه ماده ( 52حنق شناغل)
به منظور و ديل حقو ثابت كارمندان ه با ا يال كا ش يا حذ

مبلغ وفاهت وحبيق در احكام كارگزينف

كارمندان وابع دعاورال يلف خوا د بود كه با پيشنهاد م اهنت ووع ه مديريت ه منابع هزارت مابوع ه بنه
ودويب يأت امناء مفرعد .بديهف اعت با ا ينال اينن وبدنره درج وفناهت وحبينق باقيياننده منانع از
اگزايش ضريب عاتنه حقو كارمندان نخوا د شد.
تبصر  .2وحبيق حقو ه مزاياي اگراد جديداتعاخدام ه كارشناعان بهداشت حرگهاي ه محنيط كنه بنه
امور بازرعف مندوب مف شوندج بر اعاس دعاورال يلف خوا د بود كه به ودويب يأت امنناي موعسنه
مفرعد.
تبصره .0ر كدام از مشاغل ماناعب با هيژگف اج حداكثر در پن روبه :مقدماوفج پايهج ارشدج خبره ه الف
طبقهبندي مفشوند ه ركدام از روبه ا به يكف از طبقات جدهل يا جداهل موضوع اين مناده اخادناص
مفيابند .شاغلين مربوط در بده اعاخدام در روبه مقدماوف ه اهلين طبقه شغلف مربوط قرار مفگيرند ه در
طول دهره خدمت در قالب دعاورال يل وهيه شده از عوي م اهنت ووع ه مديريت ه منابع هزاروخانه بر
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اعاس واملف نظير اباكار ه خالقيتج ميزان اگزايش مهارت اج انمام خندمات برجسناهج طنف دهره ناي
آموزشفج ميزان جلب رضايت ارباب رجوع ه  ...ماناعنب بنا هيژگنف ناي مشناغلج ارزينابف ه حسنب
امايازاتِ كسب شده ه طف حداقل مدت عنوات خدمت مورد نياز به روبه اي پايهج ارشدج خبنره ه نالف
اروقاء مفيابند .اگرادي كه طبق ضوابط مدوب به نوان نخبه و يين منفشنوند ه اگنرادي كنه نالهه بنر
شرايط يومف در بده اعاخدام از ومربه ه مهارت تزم برخوردار ساندج طبنق دعناورال يل مربنوط از
طف نيودن برخف از روبه ا م ا

ه در يكف از روبه اي باتور قرار مفگيرند.

تبصر  .4روبه اي خبره ه الف گقط به مشاغل كارشناعف ه باتور اخاداص مفيابد.
تبصره  .3اماياز طبقه مشاغل بهداشاف ه درمانف در جندهل ينا جنداهل حنق شنغل بنا ضنريب 2/0ج در
خدوص دارندگان مدارک دكاراي حرگهايج  Ph.Dج ماخددين ه باتور با ضنريب  2/5ه بنراي عناير
مشاغل با ضريب  2/2محاعبه مفگردد.
ماده  .50شاغلين مشيول اين آييننامه براعاس واملف نظير وحديالتج دهره ناي آموزشنف ه مهنارت
( الهه بر حداقل شرايط مذكور در اهلين طبقه شغل مربوط)ج عنوات خندمت ه ومربنه از امايناز «حنق
شاغل كه حداقل  2622ه حداكثر 5822اماياز مفباشدج برابر دعاورال يل پيوعت بهرهمند مفشوند.
تبصار  .نرمندان ه اگرادي كه در حوزه اي لييه وحديل نيودهاندج بر اعاس دعاورال يلف كه از عوي
هزاروخانه ابالغ مفشود با مقاطع وحديلف رعيف ياراز مفگردند.
ماده  .52به منظور اجراي كامل نظام پرداخت مبانف بر ارزشيابف مشاغلج موعسه مماز اعنت ارزشنيابف
ر يك از مشاغل را با ر ايت ماده  52اين آييننامه ه وبدره اي ذيل مناده منذكور ه اخادناص آن بنه
يكف از طبقات جداهل حق شغل ه و يين وامل مربوط به شاغل براعاس ضوابحف كه از عوي م اهننت
ووع ه مديريت ه منابع هزاروخانه ابالغ مفشودج ودهين ه به ودويب يأت امناء برعد.
ماده  .53ناهين مديريت ه عرپرعافج ماناعب با پيچيدگف هظايف ه مسؤهليت اج حيحنه عرپرعناف ه
نظارت ه حساعيت اي شغلف ه عاير وامل مربوط در يكف از طبقات جدهل «گو ال اده مديريت» طبق
دعاورال يل پيوعت كه حداقل اماياز آن 522ه حداكثر آن 0822اعتج قرار مفگيرند.
تبصر  .مديرانف كه حداقل  0عال در پست اي مديرياف انمام هظيفه نيوده يا بنيايندج در صوروف كه به
عيت پايينوري مندوب شوند ه گو ال اده مديريت آنان در مسئوليت جديند از  72درصند گنو ال ناده
مديريت در پست قبلف كيار باشدج به ميزان مابه الافاهت وا عنقف درصند منذكور بنه ننوان «وفناهت
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گو ال اده مديريت» درياگت خوا د نيود .اين وفناهت بنا اروقناء ناي ب ندي مسناهلك منفشنود .اينن
مابهالافاهت در محاعبه حقو بازنشسا ف ه هظيفه نيز مالک يل خوا د بود.
ماده  .54الهه بر پرداخت ناي موضنوع منواد 52ج  52ه ( 56حنق شنغلج حنق شناغل ه گنو ال ناده
مديريت) كه «حقو ثابت» ولقف مفشود؛ گو ال اده ايف به شر زير به كارمندان قابل پرداخت مفباشد:
 .0فوقالعده مندطق كمتر توسعه يدفته و بدي آ و ﻫوا :براي مشناغل وخددنف كنه شناغلين آنهنا
داراي مدرک وحديلف كارشناعف ارشد ه باتور مفباشند حداكثر وا  %05اماياز حقو ثابت ه براي عناير
مشاغل حداكثر وا %02حقو ثابت ر كدام از كارمندان هاجد شرايط پرداخت خوا د شد .گهرعت اينن
مناطق كه در ر دهره برنامه پن عاله به ودويب يأت هزيران مفرعدج مالک يل خوا د بود .ميزان ه
نحوه برقراري گو ال اده اي مذكور برابر دعاورال يل پيوعت اعت.
 .2فوقالعده ايثدرگري :ماناعب با درصد جانبازي ه مدت خدمت داهطلبانه در جبهه ه مدت اعارت وا
 2552اماياز بهرهمند مفشوند .جدهل وخديص امايازات مربوط برابر دعاورال يل پيوعت اعت.
تبصر  .0رگونه وغيير در اماياز ايثارگران يا و اريف شيوليت ايثارگري مانند گرزندان شهداء ه گرزندان
جانبازان  %82به بات وابع قانون مربوط مفباشد.
تبصار  .2كارمندانف كه در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول خدمت اداري بودهاندج بنه ازاء نر
عال خدمت در زمان جنگ  262اماياز در نظر گرگاه مفشود .مالک وشخيص مناطق جنگ زده مدوبات
يومف دهلت خوا د بود.
تبصر  .3به دارندگان نشان اي دهلاف وا  722اماياز و لق مفگيرد.
.3فوقالعده سختي شرايط محيط كدر :گقط به كارمندانف كه در شرايط غير ما ار

محيط كنار ممبنور

به انمام هظيفه مفباشندج حنداكثر ونا  2522امايناز ه در بييارعناان ناي رهاننفج بخنش ناي رهاننف ه
بييارعاان اي عوخا ف حداكثر وا  6222اماياز طبنق دعناور ال ينل پيوعنتج و لنق منفگينرد .ضنيناً
دعاورال يل مربوط به وشخيص محيط اي غير ما ار

ه و يين اماياز يا درصد گو ال اده عخاف كار ر

يك از مشاغل با پيشنهاد م اهنت ووع ه مديريت ه منابع هزاروخانه به ودويب يأت امناء مفرعند .ونا
ودهين دعاورال يل مربوط ه ودويب آن ووعط يأت امناءج برقراري گو ال ناده عنخافكنار بنر اعناس
مدوبات قبلف يچنان قابل اجرا مفباشد.
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 . 4فوقالعده حق اشعه :گقط به كارمندانف كه در شرايط محيط كار با اش ه در اروبناط سناندج بننا بنه
وشخيص كيياه وخددف موعسه ه دعاورال يلف كه از عوي هزاروخانه ابالغ مفشودج حداكثر ونا 6222
اماياز و لق مفگيرد .وا ودهين ه ودويب دعاورال يل مربوطج برقراري گو ال اده حنق اشن ه بنر اعناس
مدوبات قبلف يچنان قابل اجرا مفباشد.
تبصر  .0كارمندانف كه قبل از اجراي اين آييننامهج مبلغنف بنه ننوان گنو ال ناده حنق اشن ه درياگنت
مفكردندج چنانچه با اجراي اين آييننامه مبلغ حق اش ه آنان كنا ش يابندج مبلنغ قبلنف يچننان منالک
پرداخت خوا د بود.
تبصار  .2آن دعاه از كارمندانف كه در مرحله وحبيق با قانون مديريت خدمات كشوري از گو ال اده كار
با اش ه برخوردار بودهاند ه اين مبلغ در احكام آنان در قالب وفاهت وحبينق لحناظ شنده اعنتج از مبلنغ
وفاهت وحبيق كسر ه به نوان گو ال اده اش ه در كنار گو ال اده عخاف كار محاعبه ه وا ن امف كنه بنه
كار با اش ه اشاغال داشاه باشندج پرداخت مفشود.
 . 5كمك ﻫزينه عدئلهمندي و اواله :به كارمندان مرد شاغلج بازنشساه ه از كار اگااده مشيول اين قنانون
كه داراي يسر مفباشند م ادل  722اماياز بابت كيك زينه ائلهمندي ه به ازاء ر گرزند م نادل 022
اماياز به نوان كيك زينه اهتد قابل پرداخت اعت.
تبصار  .0حداكثر عن براي اهتد ذكور كه از مزاياي اين بند اعافاده مفكنند وا  02عال ه به شرط ادامنه
وحديل ه غيرشاغل بودن گرزند وا  05عال ويام.
تبصر  .2اهتد اناث مادام كه شو ر يا شغل نداشاه باشند بدهن ر ايت عقف عنف.
تبصار  .3كارمندان زن شاغلج بازنشساهج از كار اگااده ه هظيفه ب ير مشنيول اينن آينيننامنه كنه داراي
يسر نبوده ( يسر گوت كرده يا محلقه باشد) ه يا يسر آننان م لنول ه ينا ازكاراگاناده كلنف باشندج از
مزاياي كيك زينه ائلهمندي اين بند بهرهمند مفشنوند .در صنوروف كنه اينن كارمنندان براعناس راي
مراجع ذي صال ج به ونهايف ماكفل مخارج گرزندان خود باشندج از مزاياي كيك زينه اهتد نيز بهرهمنند
مفشوند .اين اگراد در صنورت ازدهاج ممندد ه وحنت وكفنل بنودن گرزنندانج بنر اعناس رأي مراجنع
ذيصال ج از مزاياي كيك زينه اهتد بهرهمند مفشوند.
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تبصار  .4گرزندان م لول ه ازكاراگااده كلف به وشخيص مراجع پزشنكف ذيربنط مشنيول محندهديت
عقف عنف مزبور نيفباشند.
تبصر  .5چند قلو زايف نيز مشيول كيك زينه اهتد مفگردد.
 .6فوقالعده شال  :براي مشاغل وخددفج ماناعب با عح وخدص ه مهارت اج پيچيدگف هظنايف ه
مسؤهليت ا ه شرايط بازار كار براي مشاغل وا عح كاردانف حداكثر  822اماياز ه براي مشاغل يسح
كارشناعف حداكثر  2522اماياز ه براي مشاغل باتور حداكثر  0222اماياز و يين مفگنردد .برقنراري اينن
گو ال اده منوط به ودهين دعاورال يلف اعت كه از عوي م اهنت ووعن ه منديريت ه مننابع هزاروخاننه
وهيه ه به ودويب يأت امناء مفرعد.
 .7فوقالعده كدرايي و عملكاره :دعاورال يل مربوط به اين گو ال اده ازعوي يات رئيسه موعسه وهيه
ه پس از ودويب يأت امناء اجرا مفشود.
 .8فوقالعده نوبت كدري :به مادديان مشاغلف پرداخت مفشود كه در نوبت اي غير ما ار

عنا ت

اداري به صورت ويام هقتج مساير ه گردشف ملزم به انمام هظيفه مفباشند .اينن گنو ال ناده در قالنب
جدهل امايازات مندرج در دعاورال يل پيوعت به كارمندان مشيول قابل پرداخت اعت.
 .9موعسه مماز اعت به منظور جبران زينه عفر ه مأموريت رهزانه داخل ه خارج از كشورج جابمنايف
محل خدمتج كسر صنده ه و يينج مبالغف را برابر آييننامه ه دعاورال يل مربوط كه از عنوي ينات
امناء ابالغ مفشودج پرداخت نيايد.
تبصار  .وا ودويب ه ابالغ دعاورال يل از عوي يات امناءج ضوابط مربوط در حنوزه كارمنندان دهلنت
مالک يل خوا د بود.
 . 01درصوروف كه بنا به درخواعت موعسهج كارمند موظف به انمام خدماوف خارج از هقت اداري گرددج
پرداخت مبالغف وحت نوان اضاگهكار (حداكثر واعقف  285عا ت در ماه) بالمانع اعت.
تبصر  .نرخ يكعا ت گو ال اده اضاگهكاري كارمند موعسه به شر ذيل محاعبه مفشود:
مبلغ (حق شغل +حق شاغل +گو ال اده مديريت)
283

= مبلغ يك سدعت فوقالعده اضدفهكدري
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- 00دعاورال يل حقالاحقيقج حقالادريسج حقالارجيه ه حقالاأليف از عوي ينات امنناء بنه موعسنه
ابالغ ه قابل اجرا خوا د بود .وا ابالغ دعاورال يل مذكور مدوبات قبلف قابل اجرا مفباشد.
 .02فوقالعده ويژ  :در موارد خاص موعسه مماز اعت با ووجه به واملف از قبيل مهارتج مسنئوليتج
ريسك پذيريج وأثير اقادادي گ اليت ا در درآمد موعسهج مخاطرات شغلج موق يت شغل در بنازار كنار
داخلف ه بيناليللفج ميزان ارباب رجوع ه حساعيت كارج براي حداكثر  %05از مشاغل موعسه حداكثر وا
 %52عقف اماياز حقو ثابت ه گو ال اده اي مساير مندرج در اين آييننامهج گو ال ناده هينژه برقنرار
نيايد .مشاغل مورد نظر ه ميزان گو ال ناده منذكورج حسنب دعناورال يل مدنوب ينأت امنناء و ينين
مفشود.
 .03موعسه اجازه دارد وا ودويب دعاورال يل جديد اداره نظنام ننوين بييارعناان نا در ينأت امنناءج
يچنان بر اعاس دعاوال يل قبلف نسبت به پرداخت كارانه اگراد مشيول اقدام نيايد.
 .04فوقالعده حق محروميت از مطا  :موعسه مماز اعت به دارندگان مدرک دكانري در رشناه ناي
گرهه پزشكف (پزشكفج دندانپزشكفج دامپزشكفج دارهعازيج لنومآزمايشن ا ف) كنه وينام هقنت برابنر
مقررات در هاحد اي مخالف موعسه شاغل مفباشندج مشرهط به اينكه در مراكنز وشخيدنفج آموزشنفج
درمانفج محبج دارهخانهج آزمايش اهج بييارعاانج درمان اه ه عاير هاحد اي بخش خدوصف ه خيريه ه...
به گ اليت انافا ف وخددف اشاغال نداشاه باشندج گو ال اده حق محرهميت از محب پرداخت نيايد .ونا
ودويب دعاورال يل مربوط ووعط يأت امناءج مبلغ گو ال اده محرهميت از محبج برابنر ضنوابط قبلنف
يچنان قابل پرداخت مفباشد.
 .05حقالزحمه طرح تمدم وقتي :به منظور اعافاده از خندمات دارنندگان مندرک دكانراي حرگنهاي در
رشاه اي پزشكفج دندانپزشكفج دارهعازيج دامپزشكف ه لوم آزمايش ا ف ه ماخددنين گنرهه لنوم
پزشكف در غير عا ات اداري با د
عاادي ه اجرايف موعسه ا

ووع ه ه گسارش بهداشتج درمان ه آمنوزش پزشنكف در عنح

از رهعاا ا ه شهر ا ه وأمين كادر مورد نيناز آنج موعسنه ممناز اعنت ونا

ودويب دعاورال يل مربوط ووعط يأت امناءج مبلغ حقالزحيه طر ويام هقاف را برابنر ضنوابط قبلنف
يچنان پرداخت كند.
تبصار  .برقراري حق الزحيه ويام هقاف براي عاير مشاغل طبق دعاورال يل مدوب يأت امناء خوا د
بود.
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 . 18موعسه مماز اعت پس از ودويب يأت امناءج گو ال ناده خاصنف را وحنت ننوان «فاوقالعاده
خدص ﻫياأت امنادء» حسب مورد بر اعاس واملف نظير مدرک وحديلفج عابقه خندمتج شنغلج منناطق
كيار ووع ه ياگاه ه  ...به كارمندان موعسه پرداخت نيايد .اين گو ال اده بر مبنناي ممينوع رينالف حنق
شغل ه حق شاغل در دد ثاباف كه از عوي يأت امناء ا الم مفشودج ضرب مفگردد.
(حق شل  +حق شدغ ×)  = Kفوقالعده خدص ﻫيأت امندء
 .07موعسه موظف اعت برابر دعاورال يل پيوعت نسبت به برقراري گو ال اده جذب وا عنقف عنف ه
پن درصد حقو ه مزايناي مسناير كارمنندان(رعنيفج پيينانفج مشنيولين قنانون خندمت پزشنكان ه
پيراپزشكان ه قراردادي) اقدام نيايد .اين گو ال اده مشيول كسور بازنشسا ف اعت.
 .08برقراري ه پرداخت حق گنف به برخف از شاغلين (رعيفج پييانف ه قنراردادي) مشناغل خناص بنر
اعاس دعاورال يلف خوا د بود كه از عوي م اهنت ووع ه مديريت ه منابع پيشنهاد ه به ودويب يأت
امناء مفرعد .وا ودويب دعاورال يل مذكورج حق گنف مدوب قبلف به قوت خود باقف اعت.
 .09موعسه مماز اعت مبلغف را وحت نوان "فاوقالعاده مساووليت" از محنل درآمند اخاداصنف بنه
مديران غير يات ليف عحو مخالف مديرياف پرداخت نيايد .مبلغ اين گو ال اده برابر عحو و ينين
شده مديرياف در جدهل گو ال اده مديريت ا
ودويب مف گردد(.ماده  56آئين نامه ا

اي يات ليف اعت كه از عوي يات امناي موعسنه

اي يات ليف دانش اه ا)

تبصر  .0ميزان ريالف يا ضريب اگزايش گو ال ناده منذكورج رعناله ووعنط ينأت امنناء و ينين ه بنه
ودويب مفرعد.
تبصر  .2آن دعاه از مشاغل ه مسئوليت ايف كه در جداهل موضوع اين بندج ناهين شنغلف آننان ذكنر
نشده اعتج يأت رييسه دانش اه مفوواند حسب مورد ه برابر درجه ا ييت آن با يكنف از ردينف ناي
جدهل گو

ياراز ه نسبت به برقراري گو ال اده مسئوليت اقدام نيايد.

ماده  .55گو ال اده اي ايثارگريج نشان اي دهلافج خدمت اداري در مناطق جنگ زدهج عنخاف شنرايط
محيط كارج گو ال اده شغل ه گو ال اده اش ه به نوان "فوقالعده مستمر" ولقف مفگردد.
مده  .56شرايط وددي مشاغل يومف ه اخاداصنف موعسنه بنه وناعنب هظنايف پسنت ناي قابنل
وخديص به ر شغلج از لحاظ م لوماتج وحديالتج ومربهج مهارت ه دهره اي آموزشنف منورد نيناز ه
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وامل موثر دي ر با ابالغ م اهنت ووع ه مديريت ه منابع هزاروخانه و يين مفشود ه در اناداب اگراد به
مشاغل مذكورج ر ايت شرايط مدوب الزامف اعت.
ماده  .57موعسه مماز اعت با كارمندانف كه به عيت اي مقامات عياعنف منندرج در قنانون منديريت
خدمات كشوري مندوب مفشوندج در زمان اناداب به عيت اي مقامات ه اشاغال ممدد در موعسه با
آنان برابر مفاد قانون مذكور ه اصالحات ب دي آن رگاار نيايد.
ماده  .58ميزان يدي پايان عال كارمندان موعسه حداقل برابر مدنوبات ينومف دهلنت كنه از عنوي
هزاروخانه ا الم مفشودج خوا د بود.
ماده  .59حداقل حقو ثابت ه مزاياي مساير كارمندان موعسه در ر عال از عنوي هزاروخاننه ا نالم
خوا د شد.
ماده  .61كل مبالغ پرداخاف به مشيولين اين آييننامه ا

از مسايرج غير مسايرج پاداش ه زينه اج بايند

در گيش حقوقف كارمندان درج شود.
تبصر  .ميزان ه نحوه پرداخت اي مزاياي غير مساير ه امور رگا فج هرزشنف ه وفريحنف كارمنندان بنر
اعاس دعاورال يلف خوا د بود كه به ودويب يأت امناء مفرعد.
ماده  .60حقو ه مزاياي مشيولين قانون خدمت پزشكان ه پيراپزشكان برابر مفاد اينن گدنل و ينين ه
برقرار مفشود .اين اگراد در مدت انمام و هدات قانونف مشيول صنده وأمين اجايا ف مفباشند.
دعاورال يل نظام پرداخت حقو ه مزاياي كارمندان قنراردادي بنه ودنويب ينأت امنناء
م.62اد ه
خوا د رعيد .وا ودويب دعاورال يل مورد نظر مدوبات قبلف يأت امنناء در اينن منورد منالک ينل
خوا د بود.
مده  .63حقو پيام آهران بهداشت صرگا بر اعاس مدوبات عااد كل نيره اي مسل كشنور ه مزايناي
آنان بر اعاس ضوابط مدوب يأت رييسه موعسه قابل پرداخت اعت.
تبصر  .بهكارگيري پيام آهران بهداشت در عااد موعسه ميننوع اعنت ه صنرگاً اشناغال آننان در مراكنز
بهداشاف درمانف رهعاايف مماز مفباشد.
حقو ه مزاياي اوباع بي انه برابر مواد اين گدل و يين ه برقرار مفشود.
م.64اد ه
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حقو ه مزاياي بازنشسا انف كه برابر ماده  96اين آييننامه براي مندت مشنخص بنه كنار
م.65اد ه
گرگاه مفشوند برابر مفاد ماده  96اين آئين نامه و يين ه پرداخت مفشود .مالک محاعبه حقو ه مزاياي
اين اگرادج محابق با آخرين مدرک وحديلفج كل عنوات خدماف گرد كه مالک بازنشسا ف قنرار گرگانه ه
نوع شغلف كه در حال حاضر به گرد هاگذار شده اعتج مفباشد.
بابت شركت كارمندان ه عاير اگراد در جلسات مورد نياز موعسه (كه جزه هظنايف اصنلف
م.66اد ه
كارمند نيفباشد) براي ر جلسه مبلغف به نوان حق جلسه قابل پرداخت اعت .دعاورال يل مورد نيناز
ووعط يأت رييسه موعسه ودويب مفشود.
مده  .67به منظور وشويق ه ورغيب كارمندان موعسه در زميننه ناي گر ن نف ه اجراينف ه يكناري ه
مشاركت در خدوص برگزاري مراع ج اجراي يايش اج آزمون ا ه موارد مشابه آنج مبنالغف بنه ننوان
حقالزحيه به آنان پرداخت خوا د شد .دعاورال يل مورد نياز ووعنط ينأت رييسنه موعسنه ودنويب
مفشود.
ماده  .68احكام كارگزينف صادره ناشف از قانون اعاخدام كشوريج قنانون منديريت خندمات كشنوريج
بخشنامه اج دعاورال يل ا ه مدوبات قبلف مورد وأييد مفباشدج بديهف اعت احكام م وقنه ه اعناحقاقف
كارمندان قبل از واريخ اجراي اين گدل وابع قوانين ه دعاورال يل اي قبلف خوا د بود.

فصل نهم  :نظارت و ارزيابي عملكرد

مده  .69موعسه موظف اعت يلكرد عاليانه مديران ه كارمندان را برابر دعاورال يل ابالغنف از عنوي
م اهنت ووع ه مديريت همنابع هزارت مابوع ارزيابف نيوده ه نااي آن را در پرهنده پرعنلف ه ننرماگنزار
كارگزينف ثبت ه به ذينف ان من كس نيايد.
تبصار  .0نااي ارزيابف عاتنه مديران ه كارمندان برابر دعاورال يل ماده گو ج در هض يت اعاخدامف ه
مزاياي درياگاف آنان وأثيرگذار خوا د بود.
تبصر  .2موعسه مماز اعت به منظور ايماد ان ينزش در بنين كارمنندان ه منديران كنه حسنب هظيفنه
محولهج در پيشبرد برنامه اي يلياوف عاليانه هاحد اي واب ه مشاركت گ ال دارندج برابر دعاورال يلف كه
از عوي يأت رييسه موعسه ودويب مفشودج نسبت به اناخاب هاحد نيونه از بنين هاحند اي يانراز
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اقدام ه به مديران ه كارمندان اين هاحد ا (حداكثر  %0جي يت كارمندان هاحد نيونه) پناداش پرداخنت
نيايد.

فصل دهم  :حقوق و تكاليف كارمندان

ماده  .71مديران ه كارمندان موعسه خدمتگزاران مردم ساند ه بايد با ر ايت موازين اخال اعالمف
ه اداري ه طبق عوگندي كه در بده هرهد اداء نيوده ه منشنور اخالقنف ه اداري كنه ام ناء منفنياينند
هظايف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم ه با در نظر گرگان حقو ه خواعناه ناي قنانونف
آنها انمام د ند.
تبصار  .0اصول ه مفاد منشور گو الذكرج مان عوگندنامه ه و هدات كارمندان موعسنه از عنوي هزارت
مابوع ودويب مفشود.
تبصار  .2موعسه مكلف اعت رضايت ه دم رضايت مردم از يلكرد كارمندان را در اروقاءج انادناب
ه ويديد قرارداد اي اعاخدامفج وبديل هض يت ه ا يال عاير امايازات اعاخدامف ه وشويقات ه ونبيهات
كارمندان در دعاورال يل ايف كه به ودويب مفرعدج لحاظ نيايد.
مده  .70كارمندان رعيف ه پييانف موعسه عالف عف رهز حق مرخدف كناري بنا اعنافاده از حقنو ه
مزاياي مربوط را دارند .حداكثر نييف از مرخدف كارمندان در ر عال قابل ذخيره شدن اعت.
ماده  .72كارمندان مفووانند به ر ميزان از ذخيره مرخدنف اعناحقاقف خنود پنس از مواگقنت مسنئول
مربوط اعافاده نيايند.
ماده  .73بازخريد مرخدف اعاحقاقف ذخيره شنده بنا درخواعنت كارمنند در طنول نر دهره ده عناله
خدمافج گقط براي يكبار در ر دهره ه در صورت هجود ا ابنار ه پنس از ودنويب در ينأت رييسنه
موعسه بالمانع مفباشد .موعسه موظف اعت مرخدنف بازخريند شنده را از ممينوع ذخينره مرخدنف
اعاحقاقف كارمندان كسر نيايد.
مده  .74به منظور وحكي ه وكري نهاد خانوادهج كارمندان موعسه در منوارد ذينل حنق برخنورداري از
فت رهز مرخدف اضحراري الهه بر عقف مرخدف اعاحقاقف عاتنه را دارند .مرخدف منذكور قابنل
ذخيره يا بازخريد نيفباشد.
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الف) ازدهاج دائ كارمندج
)ازدهاج گرزند كارمندج
ج) گوت بسا ان درجه يك شامل  :يسرج گرزندج پدرج مادرج خوا ر ه برادر.
مده  .75كارمندان ا

از قرارداديج پييانفج رعيف آزمايشف ه رعيف كه به ح وياع مشر

منفشنوند

مماز خوا ند بود گقط يكبار از يكماه مرخدف وشويقف اعافاده نيايند كنه جنزء مرخدنف اعناحقاقف
منظور نخوا د شد.
ماده  .76كارمندان موعسه مفووانند از مرخدف كيانر از ينك رهز كنه جزينف از مرخدنف اعناحقاقف
مفباشدج اعافاده كنند .حداكثر مرخدف عا اف به ميزان ندف عا ت كاري رهزاننه اعنت .در صنورت
اعافاده بيش از مدت ذكر شدهج يك رهز مرخدف اعاحقاقف محاعبه مفشود.
مده  .77و حيالت رعيف بين مرخدف اي اعاحقاقف جزء مرخدف محسوب نيفشود.
مده  .78كارمندان رعيفج رعيف آزمايشف ه پييانف مفووانند در طول مدت خندمت خنود بنا مواگقنت
موعسه حداكثر عه عال از مرخدف بدهن حقو اعافاده نيايند ه در صوروف كه كسب مرخدنف بنراي
ادامه وحديالت الف در رشاه مربوط به شغل كارمندان يا نياز موعسه باشدج وا مدت ده عال دي ر قابل
اگزايش خوا د بود .احاساب مدت مرخدف بدهن حقو كارمندان كه بابت ادامه وحديل ا حاء مفشودج
از لحاظ بازنشسا ف با پرداخت كسور مربوط ووعط كارمندان موعسه(ا

از عه مساخدم ه كارگرمنا)

طبق دعاورال يلف خوا د بود كه ووعط يأت امناء ودويب مفشود.
تبصار  .0مدت مرخدف بدهن حقو ه مأموريت آموزشف مورد اعافاده كارمندان رعيف آزمايشنف بنه
نوان طول دهره مورد نياز خدمت آزمايشف مندرج در ماده  63اين آييننامه محسوب نيفشود.
تبصار  .2كارمندان مفووانند با ر ايت ماده  62قانون برنامه پننم ووعن ه بنا مواگقنت موعسنه برابنر
دعاورال يلف كه به ودويب يأت رئيسه مفرعندج از مرخدنف بندهن حقنو بندهن محندهديت زمنان
اعافاده نيايند.
تبصار  . 3كارمندان موعسه كه يسر ايشان جهت مأموريت يا ادامه وحديل ا زام مفشوندج منفوواننند
حداكثر به مدت  3عال ( بدهن محاعبه مرخدف بدهن حقو اعنافاده شنده قبلنف) از مرخدنف بندهن
حقو اعافاده نيايند.

آنييانهماداريواستخدا ميکارمندا ن غ يرهياتع لمي                         

ماده  .79كارمندان موعسه درصورت اباالء به بيياري كه مانع از انمام خدمت شود وا عه رهز با گوا ف
پزشك م ال ه وأييد پزشك م ايد موعسه ه مازاد بر عنه رهز ونا عنقف چهنار مناه بنا وأييند شنوراي
پزشكفج مفووانند از مرخدف اعا الجف اعافاده نيايند.
تبصر  .در صورت نياز به اعافاده بيش از چهار ماهج وأييد ممدد شوراي پزشكف الزامف اعت.
ماده  .81حداكثر مدت اعافاده از مرخدف اعا الجف در طول يك عال وقوييف چهار ماه خوا ند بنود.
در صورت نياز بنه اعنافاده بيشنار از مرخدنف اعنا الجفج بنه وشنخيص شنوراي پزشنكف موعسنه از
محدهديت زمانف مذكور مساثنف مفباشد.
مده  .80حقو ه مزاياي كارمند در ايام مرخدف اعا الجف ونا بهبنودي كامنل ينا از كاراگانادگف كلنف
حداكثر به مدت يكعال به ميزان حقو ثابت ه گو ال اده اي مساير كه حسب منورد بنه كارمنند داده
شده اعتج قابل پرداخت مفباشد .براي مدت مازاد بر يكعالج گقط حقو ثابت (مشايل بر حق شنغلج
حق شاغلج گو ال اده مديريت ه وفاهت وحبيق) قابل پرداخت خوا د بود.
مده  .82به بانوان باردار براي ر بار هضع حيلج شنش مناه مرخدنف زايينان بنا اعنافاده از حقنو ه
گو ال اده اي مربوط و لق مفگيرد كه در ر صورت از شش ماه بيشار نخوا د بود.
تبصر  .0مدت مرخدف زاييان براي زاييان اي ده قلوج شت ماه ه براي زاييان اي عه قلو ه بناتورج
يكعال و يين مفشود.
تبصر  .2مدت مرخدف اعا الجف بانوانف كه در طول دهران بارداري با وأييد پزشك م ال از مرخدف
اعا الجف اعافاده مفكنندج از عقف مرخدف زاييان آنها كسر نخوا د شد.
تبصار  .3به كارمندانف كه يسر ايشان هضع حيل مفنياينندج مندت پنانزده رهز مرخدنف اضنحراري
مراقبت از يسر و لق مفگيرد.اين مرخدف قابل بازخريد ه ذخيره نيفباشد.
تبصر  .4مرخدف زاييان در خدوص مادرانف كه گرزند آنها مرده به دنيا مفآيد ده ماه خوا د بود.
تبصره  .3به كارمندان زن پس از اويام مرخدف زاييان وا عنن  00منا ف گرزنندج رهزاننه ينكعنا ت
مرخدف شيرد ف و لق مفگيرد.
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ماده  .83كاركنان مشيول صنده وأمين اجايا ف از نظر اعافاده از مرخدف اعنا الجف ونابع مقنررات
قانون وأمين اجايا ف مفباشند ه موعسه ممناز بنه پرداخنت حقنو ه مزايناي آننان در اينام مرخدنف
اعا الجف نيفباشد.
ماده  .84نحوه اعافاده از مرخدف اي اعاحقاقفج اعا الجفج بندهن حقنو ه مراقبنت ه شنيرد ف بنه
موجب دعاورال يلف خوا د بود كه از عوي يأت امناء ودويب مفشود.
ماده  .85موعسه مماز اعت در چهارچوب بودجه اي مدوب ه دعاورال يلف كه از عوي يأت امنناء
ودويب مف شودج كارمندان ه اگراد وحت وكفل آنان را الهه بر اعافاده از بييه پايه عالمت (در صورت
درخواعت كارمند) با مشاركت آنان به صورت يا نگ ه يكنواخت وحت پوشش بييه ناي وكييلنف ه
بييه ير(بييه ير گقط مشيول كارمند مفشود) قرار د د.
ماده  .86موعسه موظف اعت شرايط بهداشافج ايينف ه رگا ف محيط كار را وأمين ه لباس كار مناعنب
براي كارمندان خود را در قالب دعاورال يل مدوب يأت رييسه موعسهج وهيه نيايد.
ماده  .87عا ات كار كارمندان موعسه چهل ه چهار عا ت در فاه منفباشند .ونظني عنا ت كنار ينا
شيفت اي موظف كارمندان به هده موعسه مفباشد.
تبصر  .0ويامف كارمندان موعسه موظفند در عا ات و يين شده به انمام هظايف مربوط بپردازنند ه در
صوروف كه در مواقع ضرهريج خارج از هقت اداري مقرر ه يا ايام و حيل به خدمات آنان نياز باشندج بنر
اعاس ا الم نياز موعسهج مكلف به انمام هظايف محوله در محل كار يا خارج از محل كار حسب منورد
در قبال درياگت اضاگه كاري يا حقالزحيه برابر مقررات مربوط خوا ند بنود .دعناورال يل اينن وبدنره
ووعط يأت امناء ودويب مفشود.
تبصار  .2كارمندان مفووانند عا ت كار خود را با مواگقت موعسه حداكثر به مدت عه عال ونا  2/0ينا
( 2/0صرگاً براي كارمندان زن بر اعاس قانون نييه هقت بانوان) وقليل د ند .ميزان حقو ه مزاياج نحنوه
محاعبه عوابق خدمت ه عاير امايازات اين قبيل كارمندان ماناعب با عا ات كار آننان و ينين منفشنود.
ليكن كسور بازنشسا ف اين قبينل كارمنندان در طنول مندت خندمت پناره هقنت بنر اعناس حقنو ه
گو ال اده اي كامل كسر خوا د شد ه اينگونه عوابق در محاعبه عنوات خدمت تزم براي بازنشسا ف
ويام هقت محسوب مفشود .دعاورال يل اين وبدره ووعط يأت امناء ودويب مف شود.
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ماده  .88كارمندان موعسه در انمام هظايف ه مسئوليت ناي قنانونف در برابنر شناكيان منورد حياينت
ق ائف مفباشند ه موعسه مكلف اعت به وقاضاي كارمندان براي دگاع از انمام هظايف آنها با اعافاده از
كارشناعان حقوقف خود يا گرگان هكيل از كارمندان حيايت ق ائف نيايد.
ماده  .89كارمندان موعسه موظفند هظايف خود را با دقنتج عنر تج صنداقتج اماننتج گشنادهرهينفج
اندا

ه وب يت از قوانين ه مقنررات ينومف ه اخاداصنف موعسنه انمنام د نند ه در مقابنل ينوم

مراج ين ه موعسه پاعخ و مفباشند .رگونه بفا انايف به امور مراج ين ه وخلف از قوانين ه مقنررات
يومف مينوع مفباشد .ارباب رجوع مفوواند در برابر برخورد نامناعب كارمندان بنا آنهنا ه كوونا ف در
انمام هظايفج به دعا اه اجرايف ذيربط ه يا به مراجع قانونف شكايت نيايد.
ماده  .91قانون رعيدگف به وخلفات اداري مدوب  2680ه اصالحات ب دي ه مقنررات اجراينف آن در
مورد كليه كارمندان به غير از مشيولين قانون كار در موعسه تزم اتجراء مفباشد.
ماده  .21مديران ه عرپرعاان بالگدلج مسئول نظارتج كنارل ه حفظ رهابنط عنال كارمنندان خنود در
انمام هظايف محوله بوده ه در مورد يلكرد آنان بايد پاعخ و باشند .در صوروف كه كارمندان مزبور بنا
اقدامات خود موجب ضرر ه زيان موعسه شوند ه يا وخلفاوف نظير رشوه ه ينا عنوء اعنافاده در حيحنه
مديريت مسئولين مزبور مشا ده ه اثبات شنودج نالهه بنر برخنورد بنا كارمنندان خناطفج بنا منديران ه
عرپرعاان كارمندان(حسب مورد) نيز كه در كشف وخلف يا جراي ا يال نيوده باشنندج محنابق قنوانين
مربوطج با آنان رگاار خوا د شد.
ماده  .92وددي بيش از يك پست عازمانف براي ويام كارمنندان موعسنه ميننوع منفباشند .در منوارد
ضرهري صرگاً در خدوص مشاغل مديرياف يا حساسج به نوان عرپرعت ه با وشخيص رييس موعسه
بالمانع اعت.
مده  .93بهكارگيري بازنشسا ان با مدرک وحديلف كارشناعف ه باتور در موارد خاص به نوان ا

ناء

كيياه اج كييسيون اج شورا اج ممامع ه خدمات مشاهرهاي غيرمسايرج وندريس ه مشناهره ناي حقنوقف
مشرهط بر اين كه مميوع عا ت اشاغال آنها در موعسه از

1
3

عنا ت اداري كارمنندان موظنف ومناهز

نكندج بنا به پيشنهاد موعسه ه ودويب يأت رييسه در دهره اي يكعاله بالمانع اعت .حقالزحيه اينن
اگراد ماناعب با عا ات كار فا ف م ادل كارمندان شاغل مشابه و يين ه پرداخت مفشود.
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مده  .94كارمندان موعسه مكلفند در حدهد قوانين ه مقرراتج احكام ه اهامر رؤعاي ماگو خنود را در
امور اداري اطا ت نيايندج اگر كارمندان حك يا امر مقنام مناگو را بنرخال

قنوانين ه مقنررات اداري

وشخيص د ندج مكلفند كاباً مغايرت دعاور را با قوانين ه مقررات به مقام ماگو اطالع د ند .در صوروف
كه ب د از اين اطالعج مقام ماگو كاباً دعاور خود را جهت اجراء وأييد كردج كارمندان مكلف بنه اجنراي
دعاور صادره خوا ند بود ه از اين حيا مسؤهلياف ماوجه كارمندان نخوا د بود ه پاعنخ ويف بنا مقنام
دعاور د نده اعت.
مده  .95خرهج از واب يت ايران ه قبول واب يت كشور بي انه موجب انفدال خدمت از موعسنه خوا ند
بود.
مده  .96موعسه مكلف به اجراي مدوبه«صنده ذخيره كارمندان دهلت» مفباشد.

فصل يازدهم  :بازنشستگي و تأمين اجتماعي

مده  .97شرايط بازنشسا ف كارمندان در موعسه به شر ذيل اعت:
الف) موعسه مكلف اعت كارمندان خود را كه عف عال عابقه خدمت دارند بازنشساه نيايدج
) موعسه مفوواند كارمند خود را با داشان حداقل شدت عال عن ه حداقل بيست ه پنن عنال
عابقه خدمت با حداقل بيست ه پن رهز حقو بازنشساه نيايد.
تبصار  .0موعسه مماز اعت در موارد خاص ه حسنب نيناز از خندمات كارمنندانف كنه داراي مندرک
وحديلف كارشناعف ارشد ه باتور مفباشندج در صورت ويايل كارمند با ودويب يأت رييسه حداكثر ونا
عف ه پن عال عنوات خدمت اعافاده نيايد.
تبصار  .2عابقه مذكور در بند الف ماده  98ه يچنين شرط عنف مزبنور در بنند «ب» بنراي مادنديان
مشاغل عخت ه زيانآهر ه جانبازان ه م لوتن وا پن عال كيار مفباشد ه شرط عنف براي زنان منظنور
نيفگردد.
مده  .98موعسه موظف اعت كارمندان داراي شدت ه پن عال عن ه حداقل بيست ه پن عال عابقه
خدمت را بازنشساه كند .عقف عنف براي مادديان مشاغل داراي مدرک وحديلف كارشناعف ارشند بنه
بات حسب نياز موعسه فااد عال مفباشد.
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تبصار  .چنانچه عابقه خدمت كارمندان موعسه كيار از بيست ه پن عال باشدج در صوروفكه بنيش از
بيست عال عابقه خدمت داشاه باشندج مفووانند در صورت نياز موعسه وا رعيدن به بيست ه پن عنال
عابقه (بدهن ووجه به محدهديت عنف)ج ادامه خدمت د ند.
ماده  .99كارمندان موعسه از لحاظ برخنورداري از مزاينايف نظينر بازنشسنا فج از كاراگانادگفج گنوتج
بيكاريج ه بييه درمانف با ر ايت اين آييننامه وابع يكف از صنده اي بازنشسا ف كشوري ينا صننده
وأمين اجايا ف مفباشند.
تبصار  .0كارمندانف كه وا قبل از ودويب اين آييننامه به اعاخدام درآمده ه از نظر بازنشسا ف مشيول
يكف از صنده

اي وأمين اجايا ف يا بازنشسا ف كشوري ساندج با ر ايت احكام پيشبيننف شنده در

اين گدل وابع صنده خود مفباشند .وغيينر صننده از ونأمين اجاينا ف بنه بازنشسنا ف كشنوري ينا
بال كس در طول مدت خدمت گقط يك بار امكانپذير مفباشد ه براعاس مدوبات يومف يأت دهلت
قابل انمام خوا د بود.
تبصر  .2كارمندانف كه برابر مفاد اين آييننامه از پييانف بنه رعنيف آزمايشنف وبنديل هضنع منفيابنندج
يچنان وابع قانون صنده وأمين اجايا ف مفباشند .اين كارمندان بايد درخواعت كابف خنود را جهنت
ان كاس به عازمان وأمين اجايا ف به هاحد اي اداري موعسه ا الم نيايند .هاحد اي منذكور ملنزم بنه
ا الم درخواعت رعيف آنان به عازمان وأمين اجايا ف ه پي يري موضوع مفباشند.
ماده  .011كارمندان اناقالف به موعسه بايد از واريخ اناقالج مشيول يكنف از صننده ناي بازنشسنا ف
وأمين اجايا ف يا بازنشسا ف كشوري قرار گيرند .در صورت وغيير صنده مابهالافاهت مورد اد اي ر
يك از صنده اي اناخاب شده بابت عه كارمند ه كارگرما به هده ذينفع مفباشد .در غير اينصنورت
اناقال گرد ماقاضف به موعسه مقدهر نخوا د بود.
مده  .010هر ن ام و يين حقو بازنشسا ف از عوي صنده اي بازنشسا فج به كارمندانف كنه بنيش
از عف عال خدمت دارندج به ازاء ر عال خدمت مازاد بر عف عالج ده ه ني درصند رقن و ينين شنده
حقو بازنشسا ف الهه بر حقو و يين شده محاعبه ه پرداخت خوا د شد.
ماده  .012مبناي محاعبه كسور بازنشسا ف ه براي محاعبه حقو بازنشسا ف كارمنندان مشنيول اينن
آييننامه حقو ثابت به اضاگه گو ال اده ناي مسناير ه گنو ال ناده هينژه موضنوع بنند  20مناده  50ه
گو ال اده جذب موضوع بند  28ماده  50اين آييننامه مفباشد.
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مده  .013به كارمندان مشيول اين آييننامه كه بازنشساهج ازكاراگااده يا گوت مفشوندج به ازاء نر عنال
خدمت يك ماه آخرين حقو ه مزاياي مساير (وا عفعال) به اضاگه هجنوه مربنوط بنه مرخدنف ناي
اعاحقاقف ذخيره شدهج پرداخت خوا د شد .آن قسيت از عنابقه خندمت كارمنند كنه در ازاء آن هجنوه
بازخريدي درياگت نيودهاند از عنوات خدماف كه مشيول درياگت اين هجوه مفگرددج كسر مفشود.
تبصر  .كارمند موعسه مفوواند ن ام وقاضاي بازنشسا فج مدت مرخدف اعاحقاقف اعافاده نشده خود
را در احاساب عابقه خدمت جهت و يين حقو بازنشسا ف درخواعت ه موعسه موظف اعنت حكن
مرخدف قبل از بازنشسا ف نامبرده را صادر ه عپس مبادرت به صدهر حك بازنشسا ف نيايد.
مده  .014كارمندان مشيول صنده اي بازنشسا ف در موعسه وابع بند اي زير خوا ند بود:
الاف) شاغلين ه بازنشسا ان برابر ضوابط مفووانند هالدين وحت وكفل خود را در صوروفكه وحت
پوشش يچ يك از بييه اي درمانف نباشندج وحت پوشش بييه درمانف خود قرار د ندج
) گرزندان اناث مشرهط بر آنكه هرثه قانونف باشندج در صورت نداشان شغل يا شو ر ه گرزنندان
ذكور مشرهط بر آنكه هرثه قانونف باشند وا بيستعال ف ه در صنورت اشناغال بنه وحدنيالت ونا
بيست ه پن عال ف از كيك زينه اهتدج بييه ه يا مسايري هالدين خود برخوردار مفشوند.
ماده  – 015امكان بازنشسا ف پيش از مو د كارمندان موعسه وابع دعاورال يلف اعت كه بنه ودنويب
يأت امناء مفرعد.

فصل دوازدهم  :مقررات مختلف

ماده  .016كارمندان رعيفج پييانف ه يا قراردادي حسب نوع اعناخدام در يكنف از حناتت ذينل قنرار
خوا ند داشت:
الف) اشاغال در هاحد عازمانف مربوطج
) مرخدف اعا الجفج اعاحقاقف ه يا بدهن حقو ج
ج) آماده بهخدمتج
ه) اناقال يا مأموريت به موعسه ا ه عاير دعا اه اي اجرايف دي ر ه يا مأموريت آموزشفج

آنييانهماداريواستخدا ميکارمندا ن غ يرهياتع لمي                         

ﻫ) انفدال موقت يا دائ ه يا اخراج بهموجب احكام قح ف مراجع ق ائف ه يا يأت اي رعنيدگف
به وخلفات اداريج
و) اعا فاء ه بازخريدي به موجب احكام مذكور در اين آييننامنه ه قنانون رعنيدگف بنه وخلفنات
اداريج
ز) غيبت موجه ه غير موجهج
ح) بازنشسا ف ه از كاراگاادگفج
ط) و ليقج
م) گسخ قرارداد كارمند پييانف.
تبصار  .در ايام انفدال موقتج و ليق ه غيبت وا و يين وكليف كارمندج پرداخت رگونه هجهف بنه
ايشان مينوع اعت.
ماده  .017دعاورال يل نحوه اناقال ه مأموريت كارمندان به عاير موعسه ا ه ينا دعنا اه ناي اجراينف
دي ر ووعط يأت رييسه موعسه ودويب مفشود.
مده  .018آمادگف به خدمت كارمند رعيف يا پييانف در يكف از شرايط زير امكانپذير اعت:
الاف) در پايان مدت مرخدف بدهن حقو در صورت مراج ه كارمند جهت اشاغالج پست عازمانف
جهت اخاداص به هي هجود نداشاه باشدج
ب) در صورت انحالل هاحد عازمانف موعسهج
ج) در ر شرايط دي ري براعاس آراء مراجع ذيصال .
آمادگف به خدمت حداكثر يك عال اعت ه در صورت ندم اشناغال كارمنندج طنف دهران
ت.0بص ر ه
مزبورج حسب مورد طبق مقررات مربوط بازخريد خندمت ينا در صنورت داشنان شنرايط بازنشسنا فج
بازنشساه خوا د شد.
تبصر  .2به كارمندان رعيف ه پييانف كه آماده به خدمت مفشوند شش ماه اهل ويام حقو ه مزايناي
مندرج در حك كارگزينف مربوط ه پس از آن وا پايان دهران آمادگف به خدمت ندنف مبلنغ مزبنور(بنه
اعاثناء كيك زينه اهتد ه ائله مندي كه كامل پرداخت مفشود) قابل پرداخت خوا د بود.
دهرانه آمادگف به خدمت با پرداخت كسور بازنشسا ف به مأخذ ويام حقو ج جنزء عنابقه
ت.3بص ر
خدمت كارمندان رعيف ه پييانف محسوب خوا د شد.
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موعسه مكلف اعت وا زمانف كه كارمند آماده به خدمت داردج براي وددي پست ايف كنه
ت.4بص ر ه
جديداً ايماد مف شود يا بدهن ماددي اعت از كارمندان مربوط (داراي شرايط احنراز) اعنافاده نيايند ه
گقط در صوروف مماز به اعاخدام مفباشد كه كارمند آماده به خدمت هاجد شرايط نداشاه باشد.
كارمند آماده به خدمت كه به پست عازمانف مندوب مفشود در صورت اماناع از شنرهع
ت. 5بص ر ه
به كار ه غيبتج طبق مقررات مربوط با اه رگاار خوا د شد.
اناقالهيا مأموريت كارمند آماده به خدمت به عاير دعنا ا ها ه موعسناتج موجنب قحنع
ت.6بص ر
حالت آمادگف به خدمت هي خوا د شد.
 .019هقانون حفاظت در برابر اش ه مدوب  2637/2/02مملس شنوراي اعنالمف ه اصنالحات
م اد
ب دي آن در مورد كارمندان موعسه تزم اتجرا بوده ه وغييرات در مفاد آيين نامه اجرايف آن بنا ودنويب
يأت امناء قابل اجرا اعت.
مده  .001اصالحات مروبط با قانون مشاغل عخت ه زيان آهر در مورد كارمنندان موعسنه تزم اتجنرا
بوده ه وغييرات در مفاد قانون گو ه آيين نامه اي مربوط با ودويب يأت امناء قابل اجرا اعت.
 .000هموعسه ملزم به ر ايت ويامف قوانين ه مقررات ايثارگران اعتج م نر در منواردي كنه در
م اد
اين آييننامه ه دعاورال يل اي آن ودري شده باشد.
 .002هبازخريدي كارمندان برابر دعاورال يلف خوا د بود كه به ودويب يأت امناء مفرعد .ر
م اد
گونه به كار گيري كارمندان بازخريد شده موعسه يا عاير موعسات هزارت مابوع ه دعا ا هاي موضوع
ماده  5قانون مديريت خدمات كشوري مينوع مف باشد.
 .003هقانون اروقاء بهره هري كارمندان بالينف نظام عالمت مدوب  2677/22/62مملس شنوراي
م اد
اعالمف ه آييننامه اجرايف ه دعاورال يل اي مربوط به آن تزم اتجراء مفباشد.
ماده  .113كارمند رعيف مفوواند با درخواعت كابف از خدمت در موعسه اعا فا كنند .در نيچ منوردج
اعا فاي كارمند راگع و هدات اه در برابر موعسه نخوا د بنود .اعنا فا از وناريخف وحقنق منفيابند كنه
موعسه به صورت رعيف با آن مواگقت نيايد .موعسه مكلنف اعنت ظنر

ينك مناه از وناريخ هصنول

اعا فاج رد يا قبول آن را كاباً ا الم دارد .چنانچه وا پايان يك ماه رد يا قبول اعا فا ابالغ ن رددج اينن امنر
در حك قبول اعا فا ولقف خوا د شد.
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درصورت درخواعت كارمند مسنا ففج اعنارداد هجنو ف كنه بابنت كسنور بازنشسنا ف
ت.0بص ر ه
پرداخت كرده اعتج وابع ضوابط صنده مربوط خوا د بود.
اعاخدام ممدد كارمند رعيف كه اعا فا كرده اعت در صورت نياز موعسه برابنر ضنوابط
ت.2بص ر ه
اعاخدامف مندرج در اين آيين نامه خوا د بود .احاساب عنوابق خندمت اينن قبينل كارمنندان از لحناظ
بازنشسا ف مشرهط به اينكه هجوه كسور بازنشسا ف را درياگت نكرده باشندج بالمانع اعت.
كارمند مسا فف هجوه مرخدف اعافاده نشده پرداخت خوا د شد.
بص ر ه
ت .3به
ماده  .113موعسه مكلف به ر ايت آراء ديوان دالت اداري مفباشد.
 –006هموعسه مماز اعت برابر دعاورال يل مدوب ووعنط ينأت رييسنه موعسنهج از هجنود
م اد
كارمندان به صورت دهركاري اعافاده خدماف نيايد.
مده  .007كليه قوانينج دعاورال يلها ه ضوابط قبلف مادامف كه اصالحيه ب دي مدوب ه ابالغ ن رددج به
قوت خود باقف مانده ه تزم اتجراء مفباشد .ضيناً در مواردي كه حك خاصف بنراي اجنراي برخنف از
قوانين ه مقررات يومف دهلت در اين آييننامه پيشبينف نشده باشدج وا ودويب دعاورال يل ه مقررات
جديد ووعط يأت امناء مقررات يومف دهلت ناگذ خوا د بود.
ماده  .008مسئوليت پاعخ وئف به ابهاماتج وفاعير ه عئواتت محرهحه در خدوص مفاد اين آئين نامه
از عوي موعسه به هده كيياه  6وا  5نفره مناخب از عوي هزير بهداشنتج درمنان ه آمنوزش پزشنكف
خوا د بود .مدوبات ه وديييات اين كيياه به منزله مدوبه يات امناء ولقف مف گردد.
 .009هاين آييننامه در  229ماده ه وبدره اي مربوط دروناريخ  .................بنه ودنويب ينأت
م اد
امناء رعيد.

