
 بسمه تعالی

 سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین )مشخص( با کارمندان پیمانیدستورالعمل همسان

 

( قانون برنامه ششم توسعه، موافقت شورای حقوق و دستمزد و به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد 92( ماده )3در اجرای تبصره )

( قانون برنامه ششم توسعه کشور، نحوه 92( قانون مدیریت خدمات کشوری و بند )ب( ماده )39ذیل ماده )کارمعین )مشخص(( مووو  تبصره  

 گردد :تعیین حقوق و مزایای آنان به شرح ذیل تعیین می

 تعاریف : – 1ماده 

 قانون : قانون مدیریت خدمات کشوری

برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطالعات و سازمان ( قانون 92های اجرایی مووخو  ماده ) های اجرایی : دسختااه دسختااه 

 .انرژی اتمی ایران

( قانون مدیریت خدمات کشوری و بند )ب( ماده 39کارمندان قرارداد کارمعین : کارمندان قرارداد کارمعین )مشص(( مووو  تبصره ذیل ماده )

 ( قانون برنامه ششم توسعه کشور .92)

های اجرایی بر اسخخام مقررات مورد عمل در خصخخور کارمندان نیمانی، معاد  مزایای کارمندان قرارداد کارمعین دسخختااهحقوق و  – 9ماده 

مورخ  424622گردد و بر این مبنا، در قسخخخمت اخیر بصشخخخنامه شخخخماره  ( درصخخخد حقوق و مزایخای این گروه از کخارمندان تعیین می  111)

معاد  " به  "تراز ( حقوق و مزایای کارکنان نیمانی هم%21معاد  هشخختاد درصخخد ) "، عبارت سخخازمان برنامه و بودجه کشخخور  31/11/1322

 یابد .تغییر می "( حقوق و مزایای کارکنان نیمانی همتراز %111صددرصد )

و مزایای آن رعایت برای محاسبه معاد  طبقه و رتبه کارمندان قرار کارمعین، جهت تعیین حقوق  ل: از تاریخ اجرای این دسختوراععم  1تبصخره  

 شرایط احراز شغل، ارتقاء طبقه، رتبه و ... بر اسام مقررات حاکم بر کارمندان نیمانی اعزامی است . 

( 111توانند در سقف )باشند، میهای اجرایی که مشخمو  مقررات و نرداخت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نمی دسختااه  – 3ماده 

 د .ناسام ووابط مورد عمل اقدام نمای رحدود اعتبارات مصوب برای کارمندان قرارداد کار معین خود ب درصد کارمندان نیمانی و در

 باشد . می 11/11/1611تاریخ اجرای این دستوراععمل  – 6ماده 

 


