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 یعالتبسمه 

  فوق العاده شغل يمرتبط با برقرار يمجموعه پرسش ها وپاسخ ها

 

 ازات متعلقهیزان امتیوم مشمول يت هاپس

 ين نوارنگاری،تکنس ین داروئینس،کمک تک یین اموردارویتکنس یسازمان يپست ها يا کارکنان داراـیآ : 1سوال 
؟در صورت ریا خیفوق العاده شغل خواهندبود  يمشمول برقرارشگاه ین آزمایها وتکنسیماری، مبارزه با بيولوژیراد

 زان است؟یاز متعلقه چه میشمول امت

،  ين نوارنگاری،تکنس ین داروئین بهداشت خانواده ،کمک تکنسی،تکنس یین اموردارویتکنس" ط احراز ینکه شرایبا توجه به ا :پاسخ 
ط یاز شرا ياست جمهوریر 20/2/1382مورخ  26360/1802ماره اساس بخشنامه ششگاه بر ین آزمایها وتکنسیماری،مبارزه با بيولوژیراد

ص در رشته یخ مذکور در مشاغل قابل تخصیکه تا تار ینیکن ادامه خدمت و ارتقاء گروه مستخدمیده است لیاحراز مشاغل حذف گرد
 ین مشاغل دررشته بهداشتیچون ا یاز طرف. د باش یآن مشاغل بالمانع م يمربوط به خدمت اشتغال داشته اند تا زمان تصد یشغل يها

 یات علمیر هیاعضاء غ یو استخدام ين نامه ادارییآ 54ماده  6نگونه مشاغل  به استناد بند یص ایقراردارند ،لذا مالك تشخ یودرمان
 . رد یگ یبه آنان تعلق م 700از یمحسوب وامت یوجزومشاغل تخصص یتاسطح کاردان

  يمشمول برقرار یسات و ساختمانین تاسیا تکنسین برق یتکنس،  یخدمات آموزشا کمک کارشناس یآ :2سوال
 ؟فوق العاده شغل هستند

از یامت 700افت یشده بود مشمول در ینیش بیز پیپلم نیفوق د یلیمذکور مدرك تحص يط احراز پستهاینکه درشرایباتوجه به ا: پاسخ 
 .باشند یم

ر مشاغل رسته یار و سایماربر وکمک بهی، بیشخدمت، تلفنچیدار،راننده، نگهبان، پیسرا یشغل يرشته ها :  3سوال 
 فوق العاده شغل هستند ؟ يخدمات مشمول برقرار

 5بندب ماده  1ن مشاغل در حال حاضر منطبق با مفاد تبصره یط احراز ایدر شرا یمدارك دانشگاه ینیش بیبا توجه به عدم پ :پاسخ 
 .باشد ینم یات علمیر هیاعضاء غ یو استخدام ين نامه ادارییآ 54ماده  6دستورالعمل بند 
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باشند که در  یرا عهده دار م یمشاغل يتصد یهستند ول یدانشگاه یلیکه فاقد مدرك تحص يافراد :  4سوال 
 برخوردار هستند؟ يازیشده از چه امت ینیش بیپ یدانشگاه یلیط احراز آنها مدرك تحصیشرا

رد به عنوان یگ یاز تعلق میامت 700شده باشد  ینیش بیپ یمدرك کاردانحداقل ط احراز مشاغل مذکور یکه در شرا یدر صورت :پاسخ 
ن مشاغل با داشتن هر گونه مدرك یشده است لذا ا ینیش بیپ یار مدرك کاردانیط احراز شغل بهورز و بهیمثال در حال حاضر در شرا

 .ردیگ یاز  به آنان تعلق میامت 700

ه به رشته باتوجوکارپرداز مسئول تدارکات انباردار ،"و"یگانیوبا يامور دفتر يمتصد"يهاپست  به:  5سوال 
 يازیچه امت یوکارشناس یکاردانپلم ،ید درصورت داشتن مدارك  ،به باال  6از طبقه " یمسئول خدمات مال یشغل

 رد؟یگ یتعلق م

ن گونه مشاغل همطراز مشاغل یفوق العاده شغل ، ا يدستورالعمل برقرار 5ماده ف مشاغل همطراز در بند الف یبا توجه به تعر :پاسخ 
ده اند لذا مشمول یکشور نگرد یو استخدام يسازمان امور ادار26/1/1375مورخ  2355/42/2موضوع بخشنامه شماره  یکارشناس

 . از هستند یامت 700افت یدر

با مدرك ، )یپزشک يتهایمسئول امور فور یلباتوجه به رشته شغ(  یپزشک يتهاین فوریتکنس يها پست به : 6سوال 
  رد؟یگ یتعلق م يازیچه امت به باال 6ا کاردان وکارشناس از طبقه یپلم ید

 ازیامت 700تها ین فوریوکاردان وتکنس1500دکارشناس یط جدیبراساس شرا: پاسخ 

    شگاه ،کارشناس یارشد وباالتر به عنوان مثال کارشناس آزما یبا مدرك کارشناس کارشناس ین پستیعناو:  7سوال 
 برخوردار هستند؟ يازیاز چه امت یکارشناس امور حقوق و یامور مال

 یاز میامت 1500افت یمشمول در یبا هر مدرك دانشگاهگردد   یم یتلق یعنوان مشاغل کارشناسبه ن مشاغل یا  که ییاز آنجا: پاسخ 
 . باشد

ص یتخص يازیچه امتبه باال  6ن وحسابدار از طبقه یکارگز، مثل کتابدار یمشاغل تخصص ین پستیعناوبه :  8سوال 
 ابد؟ی یم

ن گونه مشاغل همطراز مشاغل یفوق العاده شغل ، ا يدستورالعمل برقرار 5ف مشاغل همطراز در بند الف ماده یبا توجه به تعر :پاسخ 
ده اند لذا مشمول یکشور گرد یو استخدام يسازمان امور ادار26/1/1375مورخ  2355/42/2موضوع بخشنامه شماره  یکارشناس

 . از هستند یامت1500افت یدر

 

 



۳ 
 

کاردان ، یپزشک يتهایکاردان فور، یپزشک يتهاین فوریتکنس یشغل يکارکنان شاغل در رشته ها:  9سوال 
فوق العاده جذب  ییایکه قبال از مزا یدرصورت یمدارك پزشکرش و یو مسئول پذ یرش ومدارك پزشکیپذ

ف مشاغل یبه تعر توجه  توانند با یما یآدر احکام خود بهره مند شده اند ) به باال  6طبقه ( یوشغل کارشناس
 ياست جمهوریر 27/10/89مورخ  55588/200بندب بخشنامه شماره  1ماده  1طبق تبصره  یوکارشناس یکاردان

د از یمشاغل جد يطبقه بندالت و ین نامه تشکیآئ یطبقه شغلو ارتقاء رتبه  یبند ب ضوابط اجرائ10ماده  1وتبصره 
 ؟گردند یدر احکام خود بهره مند م) 1500 (ازات همطراز کارشناسیامت

   .ردیگ یاز تعلق میامت1500 یمشاغل کارشناساز و یامت 700ن یبه مشاغل سطح کاردان و تکنس: پاسخ 

  رد؟یگ یمتعلق  يازیچه امت 12شگاه با گروه یکاردان آزمابه :  10سوال 

 .باشد یاز میامت 700افت یشگاه مشمول دریکاردان آزما  

تها یکاردان فورتها ،یفور یکه درسطوح کارشناس یکپزش يتهاید فوریط احراز جدیشراباتوجه به : 11سوال 
 ين هایتحت عنوان تکنس یالت براساس مصوب قبلیمصوب تشک يپستها یافته ولیرییتغ یپزشک يتهاین فوریوتکنس

 از گردد؟یموجود است چگونه اعمال امت یپزشک يتهایفور

 یشغل يازرشته ها یکیط یدرشرا یکارشناس یلیمدرك تحص يکه دارا يد افرادیمصوب جد یبرابر شرح طبقات شغل :پاسخ 
بهره مند  700از یهستند ازامت یپزشک يتهایوفور یکاردان يپستها يکه دارا يوافراد 1500از یهستند ازامت یپزشک يتهایکارشناس فور

 .شوند یم

             تعلق  يازیچه امتودندانپزشک پزشک  یفوق تخصص با رشته شغل، متخصص،یبه پزشک عموم:  12سوال 
 رد؟ یگ یم

 .گردند  یبهره مند ماز یامت 1500، متخصص وفوق تخصص همانند کارشناس از فوق العاده شغل   یعموم  پزشک: پاسخ 

ن یکارگز یسازمان يو پستهاباال  تخت به 90مارستان یدربزریسرپرستار وسوپروا يپستها يبراسطح شغل : 13سوال 
 ؟  یا کارشناسیاست  یتیریمدمسئول وحسابدارمسئول 

راز آنها نامه شماره ن مشاغل وهمطیص ایتشخ يفوق العاده شغل مبنا يدستورالعمل برقرار 5ماده باتوجه به بند ب  :پاسخ 
 .باشد یآن م يت ومنابع وزارت متبوع واصالحات بعدیریمعاون توسعه مد 20/07/1388الف مورخ /357540/5
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 ثارگرانیاو جانبازان

  ؟گردندید بهره مند مدراحکام خوغال از فوق العاده شغل ا جانبازان حالت اشتیآ:  14سوال 

برابر مفاد دستورالعمل مصوب ن یباشد بنابرا یجانبازان حالت اشتغال همانند کارکنان شاغل  م ياینکه حقوق ومزایبله باتوجه به ا :پاسخ   
 . گردند یر کارکنان دراحکام خود بهره مند میفوق العاده شغل همانند سا از

، فرزند جانباز ، رزمنده ،جانباز،دیفرزند شه(ثارگرازجمله یفوق العاده شغل به کارکنان ا ينحوه برقرار:  15سوال 
چگونه  یوکارشناس یاهمطراز مشاغل کاردانی یپلم و دانشگاهید یلیمدرك تحص ين کارکنان دارایوهمچن.. ) 

 ؟است

ر ینصورت خیرایدرغ.ردیگ یفوق العاده شغل تعلق مافته یکه به آنها اختصاص  یف ومفاددستورالعمل ورشته شغلیباتوجه تعر: پاسخ 
فوق العاده شغل بهره مند      يشده باشد ازبرقرار ینیش بیپ یط احراز مشاغل آنان حداقل مدرك دانشگاهیچناچه درشرا یوبه عبارت

  .شوند  یم

 ها يقرارداد

   ؟رد یگ یتعلق م يا فوق العاده شغل به کارکنان قراردادیآ:  16سوال 

 یمانی، پیشیآزما ی، رسمیافت فوق العاده مذکور کارکنان رسمین دریفوق العاده شغل مشمول يدستورالعمل برقرار 2استناد ماده به 
 .باشند یراپزشکان مین قانون خدمت پزشکان وپیومشمول

 ازنشستگانب

 یواستخدام ينامه ادارن  یآئ 93که طبق ماده  ین فوق العاده جهت بازنشستگانیش  مبلغ ایا افزایآ:  17سوال 
آنان همانند کارمندان مشابه  یافتیدرحقوق در1/8/93زدرموسسه مشغول بکارشده اند ا یئت علمیر هیکارکنان غ

    دارد؟ یت اجرائیقابل

انه قابل یحق الزحمه ماه  يفوق العاده شغل دربرقرار یات علمیرهیاعضاء غ یواستخدام ين نامه اداریآئ 93مفاد ماده با توجه به : پاسخ 
 .باشد  یمحاسبه م
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 گانهیاتباع ب

 يایحقوق ومزا یات علمیر هیغ ياعضا یاستخدام ين نامه اداریآئ 64نکه مطابق ماده یت به ایبا عنا:18سوال 
             فوق العاده شغل يمشمول برقرار ن افرادیا ایباشد آ یادشده قابل پرداخت مین نامه یگانه برابرآئیاتباع ب

 ر؟ یا خیباشند  یم

 .ندارد یکارکنان منع یواستخدام ين نامه اداریآئ 64باتوجه به مفاد ماده : پاسخ 

مامور  یدرمان یوخدمات بهداشت یعلوم پزشک يگر به دانشگاه  هاید يکه از دستگاهها یا کارکنانیآ:  19سوال 
ت در یفوق العاده مذکور در حکم خود بهره مند نشده اند ، درمدت مامور يایگردند ودر دستگاه مبدا از مزا یم

 ر ؟ یا خیگردند  یفوق العاده شغل در احکام خود بهره مند م يایدانشگاه از مزا

فوق العاده شغل برابر  يگردد برقرار ینگونه کارکنان ازمحل اعتبارات دانشگاه پرداخت میمستمرا يایچنانچه حقوق ومزا :پاسخ 
  .مفاد دستورالعمل مصوب بالمانع است 

 موارد ریسا

 ؟ باشد یم یا فوق العاده شغل مستمر بوده و مشمول کسورات بازنشستگیآ:  20سوال 

 ..باشد یمستمر م يجزو فوق العاده ها یات علمیر هیکارکنان غ  یواستخدام ين نامه اداریآئ 55بله باتوجه به ماده  :پاسخ 

 

 ر؟یا خیگردد  یدستورالعمل فوق العاده شغل برقرار م 2باتوجه به ماده  kب یا کارکنان مشمول ضریآ:  21سوال 

 .گردند ین فوق العاده بهره مند میز ازاین   kب یراپزشکان کارکنان مشمول ضریقانون خدمت پزشکان وپ 14بله به استناد ماده  :پاسخ 

 

 

 


