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 مبلغ )ریال( امتیاز :هاالعادهحقوق ثابت و فوق -24

   حق شغل حقوق ثابت -الف

   حق شاغل
   العاده مدیریتفوق
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   مشاغل تخصصی فوق العاده شغلب( 

   پ( فوق العاده ایثارگری

   ت(  کمک هزینه عائله مندی

   ث( کمک هزینه اوالد

   ج( فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته

چ( فوق العاده سختی شرایط کار و کار در 
 محیط غیرمتعارف

  

   ح( فوق العاده بدی آب و هوا

   خ( خدمت در مناطق جنگ زده

   ویژهفوق العاده (د

   ذ(

   ر( 

   ز(

   ژ(

   جمع
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 مالحظات قرارداد: -26

خواهد  یاجتماع نیخدمات مشمول مقررات قانون تأم ریآن و سا ریاز کار و غ یحوادث ناش ،یبازنشستگ ،یاز نظر خدمات درمان طرف قرارداد -
 خواهد شد. زیوار ربطیبه صندوق ذ یاجتماع نیمقرر همه ماهه برابر با قانون تأم مهیبود و حق ب

 .گرددیم نییتع رینظ یمانیمورد کارمندان پ براساس مقررات مورد عمل در دادرطرف قراو اقالم مشمول آن در خصوص  یکسور بازنشستگ -

 قابل پرداخت است.قرارداد  انیبه نسبت مدت قرارداد در پامشمول کسر کسور  یایماه حقوق و مزا کیقرارداد معادل  انیبابت سنوات پا -

 باشند. یداد مربدون حقوق در طول دوره قرا یمشمول استفاده از مرخص دادرطرف قرا -

 .کندینم جادیطرف قرارداد ا یدستگاه برا یاز سو یمانیپ ای یبر استخدام رسم یمبن یگونه تعهد چیعقد قرارداد ه -

 داد:رطرف قرا تعهدات -27

 .مقررات و ضوابط نسبت به انجام موضوع قرارداد اقدام کند فیطرف قرارداد متعهد است مطابق شرح وظا  -

 .ستین 1337مصوب سال  یکند مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولت یطرف قرارداد اقرار م -

خود من جمله از محل  صیتواند با تشخ یخسارت م جادیاست و در صورت ا اریو اموال در اخت لیوسا یطرف قرارداد مسئول حفظ و نگهدار -
 قرارداد خسارات مربوطه راجبران کند.
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 نسخه اول: طرف قرارداد* -

 نسخه دوم: واحد منابع انسانی* -

 نسخه سوم: امور مالی* -

 نسخه چهارم: حراست* -
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